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 املقدمة
 
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 
ضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل   أعمالنا من يهده اهلل فال م

     . وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كـريااً 
 :أما بعد

، هذه األمة املباركة الـ   فإن من منة اهلل سبحانه وتعاىل علينا أن جعلنا من أمة حممد 
 .وخا الكتب، وخا الشرائع ،اختصها اهلل خبا الرسل 

هذه الشريعة اخلامتة ال  كملها احلكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علمًا كما قال ممتنًا 
فما من  (1)،ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژ :علينا

خا، ومصلحة للعباد يف أمور دنياهم وأخراهم إال وقد اشتملت عليه وبينته، وما من شر 
 ژ :ه وحرمته وسدت الطرق املفضية إليه، كما قـال سـبحانه  ومفسدة إال وحذرت من

 (1).ژ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
هذا وإنَّ من نعم اهلل ما يشهده الواقع املعاصر من توسُّع كبٍا وامتداٍد للمصرفية اإلسالمية 
يف العامل أمجع من أدناه إىل أقصاه، مع تضاعف حجم أصوهلا وعمالئها مـن املسـلم    

 .وغاهم

                                           
  .(4: )سورة املائدة، اآلية (1)

  .(98: )سورة النحل، اآلية (1)
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اإلسالمية، إال أن األهم التوجه  للمصرفيةمع الفرح واالغتباط هبذا التوسع الكمي الكبا و
لبذل مزيٍد من اجلهود الداعمة لتطوير املصرفية اإلسالمية يف الكيف واملضمون، وذلك من 
خالل إعادة النظر وتقومي مساة املصارف اإلسالمية من الناحية الشرعية، وإعادة تقـومي  

املنتجات ال  تقدمها لعمالئها والتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة وقواعدها اخلدمات و
التنظا والتطبيق، والتأكد من أن مساة املصرفية اإلسالمية يف الطريق الصحيح،   من جه

 .هداف وغايات االقتصاد اإلسالميوأهنا حمققة ملقاصد الشريعة وأ
ه املقارن يف املعهد العايل للقضاء، وإن من متطلبات وقد منَّ اهلل عليَّ بااللتحاق بقسم الفق

يف الفقه املقارن أن يسجل الطالب موضوعًا يبحريه  -الدكتوراه–نيل شهادة العاِلمية العالية 
 .يف املدة احملددة

فأخذت أحبث عن موضوع صاحٍل لتسجيله يف هذه املرحلة، وحرصت أن يكون موضوعًا 
اجل مسائل مهمة أضيف هبا إىل املكتبة اإلسالمية جديـدًا  جيمع ب  التأصيل والتطبيق، ويع

ومفيدًا، ويكون متعلقًا باملصرفية اإلسالمية املعاصرة ومستجداهتا، وبعد البحث، والتحري 
، اإلسالمية المصارفعقود التمويل المستجدة في ): وقع اختياري على موضوع

 .(دراسة تأصيلية تطبيقية
واستشرت مجلة من أصحاب الفضيلة العلماء واملشـاي،،   فاستخرت اهلل سبحانه وتعاىل،

وأهل االختصاص والعامل  يف املصرفية اإلسالمية؛ مما صادف لديهم مجيعـًا استحسـانًا   
وتأييدًا وتشجيعًا على املضي قدمًا يف هذا املوضوع، وبـذل اجلهـد والطاقـة يف حبريـه     

 .واالستفادة منه، واإلفادة به
 



        
 المقدمة  
  

 

4 

 اختياره أهمية الموضوع وأسباب

 
 :إن من أهم جوانب أمهية املوضوع وأسباب اختياره ما يأيت

إنه موضوع جيمع ب  األصالة واملعاصرة؛ مما يهيئ للباحث فرصة سرب أغوار كالم  .1
فقهاء األمة الِعظام، والتقلب يف جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك من خالل حترير 

تعلقة باملوضوع،  م تنزيل هذه األحكام كالم أهل العلم يف مجلة من املسائل الفقهية امل
على مجلة من أحدث ما استجد يف املصرفية اإلسالمية املعاصرة من منتجات وعقود 

 .متويلية
ارتباط هذا املوضوع مبوضوع الربا، وهو من أعظم احملرمات؛ فبيان أحكامه من أهم  .1

صيغت وُهيِكلت املستجدة إمنا  ؛ حيث إن كرياًا من عقود التمويلالعلوم واملعارف
 .باحًا لعقود متويل ربوية حمرَّمةلتكون بدياًل شرعيًا م

 : بن اخلطاب عمرأما املؤمن  دقُة بعض مسائل الربا وإشكاُلها؛ حىت لقد قال  .4
: ننتهي إليه عهد إلينا فيهن عهدًاكان  وددت أن رسول اهلل  -أيها الناس- ثالٌث)

  (1)(.ااجلد، والكاللة، وأبواب من أبواب الرب
 اإلسالمية املعاصرة املصرفية مما اسُتحدث واستجد من عقود متويلية يفإشكال كريا  .3

توصيفها توصيفًا دقيقًا، وحول حكمها طلبة العلم، وكريرة التساؤل حول  بعضعلى 
الشرعي؛ مما يستدعي التشما عن ساعد اجلد يف شرح وتوصيف هذه العقود توصيفًا 

 .ث احلكم الشرعي هلذه العقوددقيقًا، مع االجتهاد يف حب
إن من أبرز ما أفرزته املدنية املعاصرة توسع الناس يف املديونيات من خالل ما تطرحه  .5

املصارف من عقود متويلية خمتلفة مصممة ملختلف الفئات والرغبات؛ فكان حريًا بأهل 
 .العلم بيان أحكام هذه العقود

                                           
/ 7) ن اخلمر ما خامر العقل مـن الشـراب  ما جاء يف أ: األشربة، باب: يف كتاب رواه البخاري يف صحيحه (1)

  .-واللفظ ملسلم–( 410/ 8)يف نزول حترمي اخلمر : التفسا، باب: يف كتاب ومسلم يف صحيحه، (101
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ا املوضوع وخوض غماره، ومع ذلك كانت هذه بعض األسباب ال  دفعتين لتسجيل هذ
فإين أعلم من نفسي ضعف قويت، وقلة حيل ، وكون بضاع  مزجاة، إال إين أستلهم من 

 .اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق والتسديد واإلعانة إنه ويل ذلك والقادر عليه
 

 أهداف البحث
 :ثالثة أهداف رئيسةص أهداف البحث يف يتلخميكن 
من أهم ما استجد من عقود متويلية يف املصرفية اإلسالمية  التوصيف الدقيق جلملة .1

املعاصرة؛ حىت يكون ذلك عونًا للباحري  يف دراسة احلكم الشرعي للعقود التمويلية 
 .املستجدة حمل البحث

التأصيل الفقهي ألحكام العقود التمويلية املستجدة، وذلك من خالل تكييفها التكييف  .1
 .يف املسائل ذات العالقةالشرعي، وحبث خالف الفقهاء 

 .االجتهاد يف الوصول إىل احلكم الشرعي للعقود التمويلية املستجدة حمل البحث .4
 

 :البحث نطاق

ينحصر نطاق البحث يف حبث ودراسة احلكم الشرعي للعقود التمويليـة املسـتجدة يف   
اإلسـالمية  العقود التمويلية املستحدثة يف املصـرفية  : وهي- املصرفية اإلسالمية املعاصرة

 ومل ُتدرس دراسة علمية وافية من حيث توصيفها توصيفًا مصرفيًا دقيقًا، املعاصرة ال  مل
 :؛ وعليه-اٍفوُيحقق احلكم الشرعي فيها بشكل 

لن يتطرق الباحث لبحث أو دراسة املنتجات غا التمويلية، كاملنتجات االستريمارية،  .1
 .أو منتجات اخلزينة

كتمويل ) الربوية الصرحيةالتمويلية دراسة املنتجات  لن يتطرق الباحث لبحث أو .1
 .(الشركات بالسندات الربوية، والقروض بفائدة
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؛ وعليه املستجدة والعقود التمويلية غا املنتجات لن يتطرق الباحث لبحث أو دراسة .4
فلن تشتمل الرسالة على مجلة من املنتجات التمويلية يف املصرفية اإلسالمية املعاصرة 

 : حبريت يف رسائل علمية، ومن ذلك على سبيل املريال لكوهنا

 يف اجملامع  مرارًا وتكرارًا ُبِحث وُدِرس إنه قد حيث ؛موضوع املراحبة لآلمر بالشراء
رسالة ماجستا يف جامعة أم : وامللتقيات الفقهية ويف رسائل جامعية عدة، ومنها

املراحبة لآلمر بالشراء، دراسة جتربة البنوك التجارية السعودية يف بيع : )القرى بعنوان
 .احلامدبن حامد عبدالرمحن : للباحث( حتليلية تقوميية

 االعتمادات املستندية، حيث أعدت فيه رسالة دكتوراه يف املعهد : وكذلك موضوع
: للباحث( االعتمادات املستندية وحكمها يف الفقه اإلسالمي: )العايل للقضاء بعنوان
 .علي بن فريح العقال

 عقود التمويل اجملمَّعة : موضوع وكذلك(Syndication Contracts) حيث سجلت ،
 .فيه رسالة دكتوراه يف املعهد العايل للقضاء

  فيه حبث تكميلي يف املعهد العايل  دَِّعحيث ُأ( عقد التأجا التمويلي)وكذلك موضوع
 .ماجد بن قينان النتيفات: للقضاء للباحث

 

 الدراسات السابقة

 
التقصي وسؤال املختص ، والبحث يف قاعدة بيانات مركز امللك فيصل بعد البحث و

للبحوث والدراسات اإلسالمية، ومكتبة امللك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل اجلامعية يف 
اجلامعات وغاها مل أجد من حبث هذا املوضوع بصورته املتكاملة يف رسالة علميٍة، وال يف 

 .حبث حَمكَّم، وال يف كتاب
 :أن أبرز ما وجدت له صلة مبوضوعي ما يأيتإال 
 
  عموماا، وهي عناوين في المصرفية اإلسالمية : ولا: 
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 .عالء الدين زعتري. د" اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها" .1

 .عبدالرزاق رحيم اهلي . د" املصارف اإلسالمية ب  النظرية والتطبيق" .1

حملمد احلسن " رية، وحكمها يف الشريعة اإلسالميةاخلدمات املصرفية غا االستريما" .4
 .صاحل األم 

 .حممد عريمان شبا. د" املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي" .3

 .حملمود عبدالكرمي إرشيد" الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية" .5

بن عمر . الشي، دملعايل " الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية" .1
 .املتركعبدالعزيز 

 . السعيديبن حممد عبداهلل . د" الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة" .7

 

 ما سأضيفه للموضوع : 

حتدثت العناوين السابقة عن املصرفية اإلسالمية عمومًا، وتطرقت جلملة من عقودها 
إن مجيع ما اشتملت عليه خط  ومنتجاهتا، ومنها مجلة من العقود واملنتجات التمويلية، إال 

 .من عقود متويلية غا مبحوثة يف هذه العناوين
 

  عناوين في التمويل اإلسالمي، وهي :ثانياا: 

املعهد اإلسالمي " مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، حتليل فقهي واقتصادي" .1
 .لبنك اإلسالمي للتنميةل التابع والتدريب للبحوث

حممد حممود . د" املبادئ، األساليب، الضوابط، التطوير. الميالتمويل املصريف اإلس" .1
 .املكاوي

 .سامي حسن محود. د" صيغ متويل التنمية يف اإلسالم" .4

والتدريب املعهد اإلسالمي للبحوث " األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات املسامهة" .3
 .لبنك اإلسالمي للتنميةل التابع

 .لسعود حممد الربيعة" اإلسالمي التمويل االستريماري يف االقتصاد" .5

 .منذر قحف. د" متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية" .1
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 ما سأضيفه للموضوع : 

حتدثت العناوين السابقة عن التمويل اإلسالمي عمومًا وعن مبادئه وأهدافه وحنو ذلك، 
يلية، إال إن مجيع ما اشتملت كما تطرقت لبحث ودراسة مجلة من العقود واملنتجات التمو

 .عليه خط  من عقود متويلية غا مبحوثة يف هذه العناوين
 

  رسائل جامعية موضوعها جملة من المنتجات التمويلية التفصيلية،  :ثالثاا
 :وهي

 .يوسف بن عبداهلل الشبيلي. د" بطاقات االئتمان واألحكام املتعلقة هبا" .1

 .اجلريبة عبدالعزيز حملمد"  واحلكم الشرعيبطاقة االئتمان ب  الواقع املصريف" .1

" اآلثار االقتصادية لبطاقات االئتمان وتطبيقاهتا املعاصرة، دراسة اقتصادية شرعية" .4
 .حملمد بن محزة بنجايب

 .حملمد عبداهلل باتوباره" بطاقات االئتمان، دراسة فقهية اقتصادية" .3

 .احلجيبن صاحل لعبدالرمحن " بطاقات االئتمان" .5

ملطهر " السلم وعقد االستصناع، وجماالت تطبيقهما يف االقتصاد اإلسالميعقد " .1
 .سيف أمحد

 .لسليمان بن صاحل اخلميس" اإلجارة الطويلة واملنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي" .7

 .الد بن عبداهلل بن براك احلايفخل "اإلسالمييف ضوء الفقه  يكاملنتهية بالتمل اإلجارة" .9

 .الدخيللسلمان بن صاحل " فقه اإلسالميبالتمليك يف الالتأجا املنتهي " .8

 

 ما سأضيفه للموضوع : 

تطرقت الرسائل اجلامعية آنفة الذكر لدراسة مجلة من العقود واملنتجات التمويلية، إال أن 
 .ما اشتملت عليه خط  من عقود متويلية مل تتناوله الرسائل آنفة الذكر بالبحث املستويف
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 منهج البحث

 
 :ص أبرز معامل منهج البحث يف النقاط اآلتيةتتلخ
أقوم بتصوير املسألة املراد حبريها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح املقصود مـن   .1

 .-إن احتاجت املسألة إىل تصوير–دراستها 

- دليل، أو تعليلالإذا كانت املسألة من مواضع االتفاق، فإين أذكر حكمها مقرونًا ب .1
 .املعتربةمظانه التوثيق من ، مع -إن وجد ذلك

 : أسلك فيها املراحل اآلتيةإذا كانت املسألة من مسائل اخلالف؛ فإين  .4
إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف،  الفأقوم بتحرير حمل اخل :املرحلة األوىل

 . وبعضها حمل اتفاق
العلم، مع  بيان من قال هبا من أهلوأقوم بذكر األقوال يف املسألة،  :املرحلة الثانية

العناية بعرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية، مراعيًا يف ذلك األقدم فاألقدم من 
 .الناحية التارخيية
عتربة، وإذا مل يوقف على املسألة يف امل الفقهية ر على املذاهباقتصاال :املرحلة الثالثة

 . مذهب ما فيسلك هبا مسلك التخريج
املسألة، مقدمًا القول املرجوح يف نظري،  م الذي األقوال يف  أذكر :املرحلة الرابعة
 . يليه وهكذا

 . األقوال من مصادرها األصليةبتوثيق  أقوم :املرحلة اخلامسة

رد يبسرد أدلة كل قول، مع بيان وجه االستدالل، وذكر ما  أقوم :املرحلة السادسة
 .به عنها جياب، وما اتعليها من مناقش

 ._  إن وجدت_ ع بيان سببه، وذكر مثرة اخلالف ، مالترجيح :السابعة املرحلة
 .ومجعًا، وتوثيقًا، وخترجيًا، حتريرًا ؛واملراجع األصلية ،املصادر تاالعتماد على أمَّا .3
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 .التركيز على موضوع البحث، وجتنب االستطراد .5

 .العناية بضرب األمريلة خاصة الواقعية .1

 .البحثالعناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة ب .7

، وذلك بعد ضبطها ورقم اآلية يف احلاشية بذكر اسم السورة أقوم بعزو اآليات وذلك .9
 . بالشكل ورمسها بالرسم العريماين

وإثبـات   ،من مصادرها األصـلية  يف ثنايا البحث تردال  ، بتخريج األحاديث أقوم .8
مل تكن إن -بيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها الكتاب والباب واجلزء والصفحة، و

ـ ب أكتفيفإن كان احلديث فيهما أو يف أحدمها فإين  ،-يف الصحيح  أو أحدمها زو ع
 . احلديث إليهما، أو إىل أحدمها

 .أقوم بتخريج اآلثار من مصادرها األصلية، واحلكم عليها .10

توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وتكون اإلحالة عليهـا باملـادة، واجلـزء،     .11
 .والصفحة

: ، ومنـها ة بقواعد اللغة العربية، وقواعد اإلمالء، واخلط، وعالمات التـرقيم العناي .11
عالمات التنصيص لآليات الكرمية، ولألحاديث الشريفة واآلثار، وألقوال العلمـاء،  

 .ومتييز العالمات أو األقواس فيكون لكل منهم عالمته اخلاصة

 .إليها من خالل البحثتكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات ال  أتوصل  .14

بذكر اسم كلٍّ منـهم،   ترمجة خمتصرة لألعالم الذين يرد ذكرهم يف البحث ترجمأ .13
 نعدا من كان من املعاصرين فل. ونسبه، وتاري، وفاته، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترمجته

ترجم هلم، أو لكريا منهم، تأترجم هلم؛ جتنبًا لإلطالة، ولعدم توفر املصادر ال  ميكن أن 
، ومن كـان  كاخللفاء األربعة واألئمة األربعة قتصر يف الترمجة على غا املشهورينأو

 . مشهورًا فقد أغنت شهرته عن ترمجته

 . وحتقق املقصود منه ل البحث،البحث مبجموعة من املالحق ال  تكمِّ تذييل .15

 :أيتوهي كما ي ،ذلك بالفهارس الفنية ال  تب  ما تضمنته الرسالة ُأتبع .11
السور، مراعيًا ترتيب املصحف يف السور  ءيرتب على أمساو .اآليات القرآنية فهرس -أ 
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 . رد ذكر اآلية فيهايواآليات، مع ذكر أرقام الصفحات ال  
على األحرف اهلجائية، مع االكتفاء برقم الصفحة  يرتبو. واآلثارفهرس األحاديث  -ب 

 . ال  ورد ختريج احلديث أو األثر فيها
على األحرف اهلجائية، مراعيًا شهرة العلم أواًل،  يرتبو. رجم هلمفهرس األعالم املت -ج 

 . دون النظر إىل أداة التعريف، وما شاهبها مما يقع يف صدر االسم
فيه اسم الكتاب ومؤلفه، وتاري، النشر، والناشر، والطبعة،  يذكرو: املراجع فهرس -د 

 . ومكان النشر، مع مراعاة الترتيب اهلجائي ألمساء املصادر
 .هرس املوضوعاتف -ه 

 
 البحث خطة

تفصيلها علـى النحـو   . مقدمة، ومتهيد، وأربعة أبواب، وخامتة، وفهارس: وتشتمل على
 :اآليت
 

 :وتشتمل على  ، المقدمة
 .أمهية املوضوع، وأهم أسباب اختياره _

 .أهداف البحث _
 .الدراسات السابقة _
 .منهج البحث _
 .خطة البحث _
 

 :وفيه مبحريان :التمهيد
 :وفيه مطلبان .التعريف مبفردات العنوان: املبحث األول
 . التعريف بعقود التمويل املستجدة: املطلب األول
 .التعريف باملصارف اإلسالمية: املطلب الرياين
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أنواع عقود التمويل املصريف من حيث موافقتها لضوواب  العقوود يف   : املبحث الثاين
 :وفيه ثالثة مطالب .الشريعة اإلسالمية

 . التمويل بالعقود املوافقة للضوابط الشرعية: املطلب األول
 :وفيه فرعان. التمويل بالقروض الربوية: املطلب الرياين

 . حقيقة القرض الربوي: الفرع األول
 .الفرق ب  التمويل الربوي والتمويل املباح: الرياين الفرع

 :وفيه أربعة فروع. التمويل باحليل الربوية: املطلب الريالث
 . احليل الربويةريف تع: الفرع األول

 .أركان احليلة الربوية: الرياين الفرع
 .واملخارج الشرعية، احليل الربوية الفرق ب : الريالث الفرع

 . حكم احليل الربوية: الفرع الرابع
 

 :وفيه متهيد، وثالثة فصول .العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة: األولالباب 
 .فيةمتهيد يف التعريف باملراحبة املصر

 
 :وفيه ثالثة مباحث .املراحبة بربح متغري: الفصل األول
 .التعريف باملراحبة بربح متغا: املبحث األول
 .حكم املراحبة بربح متغا: املبحث الرياين
 .دراسة تطبيقية ألحد عقود املراحبة بربح متغا: املبحث الريالث

 

 مباحث وفيه متهيد، وثالثة . (Islamic Margin)متويل االستثمار باألسهم: الفصل الثاين
 .متهيد يف التعريف بعقود التمويل باهلامش

 . (Islamic Margin)التعريف بعقد متويل االستريمار باألسهم : املبحث األول
 .حكم عقد متويل االستريمار باألسهم: املبحث الرياين
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 .دراسة تطبيقية ألحد عقود متويل االستريمار باألسهم: املبحث الريالث
 

 :وفيه ثالثة مباحث .شراء املديونيات املؤجلة على الغري: الثالث الفصل
 .شراء املديونيات املؤجلة على الغاب التعريف: األول املبحث
 .شراء املديونيات املؤجلة على الغاحكم : الرياين املبحث

 . شراء املديونيات املؤجلة على الغاعقود حد ألدراسة تطبيقية : املبحث الريالث
 

 :وفيه متهيد، وثالثة فصول .العقود المستجدة في التمويل باإلجارة: الثانيالباب 
 .متهيد يف التعريف بعقود التمويل باإلجارة

 
 :وفيه ثالثة مباحث .التأجري املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغرية: الفصل األول
 .التعريف بالتأجا املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغاة: املبحث األول

 .حكم التأجا املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغاة: بحث الرياينامل
 .دراسة تطبيقية ألحد عقود التأجا املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغاة: املبحث الريالث

 

  .شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجريًا مقترنًا بوعد بالتمليك: الفصل الثاين
 :وفيه ثالثة مباحث

 .ف بشراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعد بالتمليكالتعري: املبحث األول
 .حكم شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعد بالتمليك: املبحث الرياين
دراسة تطبيقية ألحد عقود شراء حمافظ األعيان املؤجرة تـأجاًا مقترنـًا   : املبحث الريالث
 .بوعد بالتمليك

 
 

 :وفيه ثالثة مباحث .احلقوق املعنويةصكوك : الفصل الثالث
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 .بصكوك احلقوق املعنوية التعريف: األول املبحث
 .حكم صكوك احلقوق املعنوية: الرياين املبحث

 .إصدارات صكوك احلقوق املعنويةحد ألدراسة تطبيقية : املبحث الريالث
 

 (Credit Card) العقود المستجدة في التمويل ببطاقات الئتمان :الباب الثالث
 :وفيه متهيد، وثالثة فصول

 .متهيد يف التعريف ببطاقات االئتمان
 

  ".االئتمان املدار"بطاقات التقسي  ذات الدين املتجدد : الفصل األول
 :وفيه ثالثة مباحث

 . التعريف ببطاقات التقسيط ذات الدين املتجدد: املبحث األول
 . حكم بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدد: املبحث الرياين
 . التقسيط ذات الدين املتجدد دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات:  املبحث الريالث

 

 :وفيه ثالثة مباحث .بطاقات التقسي  ذات الرسوم الثابتة: الفصل الثاين
 . التعريف ببطاقات التقسيط ذات الرسوم الريابتة: املبحث األول
 . حكم بطاقات التقسيط ذات الرسوم الريابتة: املبحث الرياين
 .التقسيط ذات الرسوم الريابتة دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات:  املبحث الريالث

 
 :وفيه ثالثة مباحث .بطاقات التقسي  ذات املديونية املقدمة: الفصل الثالث
 . التعريف ببطاقات التقسيط ذات املديونية املقدمة: املبحث األول
 . دمةحكم بطاقات التقسيط ذات املديونية املق: املبحث الرياين
 .التقسيط ذات املديونية املقدمة دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات:  املبحث الريالث
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العقود المستجدة فاي التمويال بالسالم والستصانال والقارو   :الباب الرابع

 :وفيه متهيد، وفصالن. المتبادلة
 .متهيد يف التعريف بالسلم واالستصناع، والقروض املتبادلة

 

 :وفيه ثالثة مباحث .الستصناع بسعر السوق يوم التسليمالسلم وا: الفصل األول
 . بسعر السوق يوم التسليم واالستصناع التعريف بالسلم: املبحث األول
 . بسعر السوق يوم التسليم واالستصناع حكم السلم: املبحث الرياين
 . على السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليمدراسة تطبيقية :  املبحث الريالث

 
 :وفيه ثالثة مباحث .السحب على املكشوف حبساب النقاط: فصل الثاينال

 . التعريف بالسحب على املكشوف: املبحث األول
 . حكم السحب على املكشوف: املبحث الرياين
 .ألحد عقود السحب على املكشوفدراسة تطبيقية :  املبحث الريالث

 

 .وتتضمن أهم النتائج، والتوصيات :الخاتمة
 .ضمن صورًا لبعض العقود حمل الدراسةوتت :المالح 
 .الفهارس
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 شكر وتقدير

 
، كوعظيم سلطان كمحدًا كرياًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي جلالل وجه اللهم لك احلمد

احلمـد أواًل وآخـرًا    ك، فلكعلى نفس يتكما أثن ك أنتال أحصي ثناًء علي كسبحان
ك ريب أمحـد  .ال  ال ُتعد وال حتصى كالعظمى، ونعم كوآالئ كظاهرًا وباطنًا على منن

من التوفيق واإلعانة حىت أمتمـت هـذا البحـث     ى عبدكبه عل امتننتعلى ما  وموالي
 .عله خالصًا صوابًاجتأن  ك مبنك وكرمكالذي أسأل، املتواضع

وُأَثنِّي بعد شكر اهلل بإسداء باقة من الشكر العاطر والريناء، والدعاء الصادق والوفاء لوالَديَّ 
وغرس حب اخلا والعلم الكرمَيْين اللََّذين هلما الفضل بعد اهلل سبحانه يف تربي  وتعليمي، 

كما إين أملـس أثـر   . ومآزريت بالدعم والتوجيه، والتسديد والتشجيع والدعاءيف قليب، 
 .وما هذه الرسالة إال مثرة من مثارمها .دعائهما يف كل جهد وعمل أقوم به

حبار األرض مدادًا أسطر هلما هبا شكرًا من رض أقالمًا، واختذت أشجار األمن  فلو بريت
حسيب أن أهلج هلما بالدعاء،  ولكنوثناًء ما أوفيتهما شيئًا مما هلما عليَّ من املنة والفضل، 

سبحانه أن ميد يف أعمارمها على طاعته، وأن حيفظهما حبفظه ويكألمها برعايتـه،   هأسألو
يف الدارين، كما أسأله  ا، وأن يرفع قدرمهإخويت قرة ع  هلماوأن يرزقين برمها، وجيعلين و

سبحانه أن جيعل هذه الرسالة وما فيها من خٍا وأجٍر، وكلَّ عمٍل صاحل أعمله أثقل مـا  
 .يكون يف موازين حسناهتما

أم أنس ال  كان لصربها ودعمها ومسـاندهتا األثـر   زوج   م الشكر والريناء موصوالن ل
 .؛ فجزاها اهلل عين خاًام هذا العملالكبا يف إمتا

واملعـايل  وإن كلمات الشكر والريناء لتعجز عن الوفاء لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة 
مع – ما أوالين به من املتابعة والتعليمعلى  -الرسالةمشرف - عبداهلل بن حممد املطلق. د.أ

ذلـك حبنـو األب،   ، ودوام النصح والتوجيه والتسديد، كل -عظيم مسؤولياته وأشغاله
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وحزم املوجه، وسعة علم الشي،، وسداد رأي اجملرب اخلبا، ومع ذلك كله وقبله تواضع 
 .، وانفع بعمله، وانسأ له يف أثرهجمٌّ وخلق رفيع، فاللهم أجزل له أجره يف الدنيا واآلخرة

مشـرف الرسـالة   -حممد بن سعود العصيمي .  م لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة د
وعظيم ورفيع خلقه وساته أعظم األثر  ،الذي كان لعلمه وخربته وسديد رأيه -املساعد

فضاًل عـن أن   ،يف مسايت العلمية والعملية، فله عليَّ من األيادي واألفضال ما ال أحصيه
 . أكافأه أو أجزيه، ولكن حسيب أن أهلج يف ظهر الغيب له بالدعاء

ادق الدعاء لكل من قدم يل يـد العـون   وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والريناء، وص
–عبدالعزيز بن فوزان الفوزان . دفضيلة الشي، : والنصح والتوجيه، ومنهم وال أحصيهم

جزاه كان لتوجيهاته وسديد آرائه األثر البالغ يف إعداد خطة الرسالة الذي  -البحثمرشد 
 .اهلل عين خاًا

ا جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   والشكر والعرفان موصوالن لدوحة العلم، ومورد اخل
اإلسالمية ممريلة يف املعهد العايل للقضاء الذي ال ينضب عطاؤه، وال يظمأ ُوّراده، فاللـهم  

 .آم .... أعظم مريوبة القائم  عليه، وارفع درجتهم يف الدارين
 

 



 

 

 
 

 

 التمهيد
 
 :مبحريانوفيه 
 

 التعريف بمفردات العنوان: المبحث األول
 نوال عقود التمويل المصرفي مان  :المبحث الثاني

حيااااث موافقتهااااا لضااااوابط العقااااود فااااي الشااااريعة 
 اإلسالمية



 

 

 

 :المبحث األول
 التعريف بمفردات العنوان

 
 :طلبانم وفيه

 

التعريف بعقود التمويل : األول المطلب
 المستجدة

 التعريف بالمصارف اإلسالمية: الثاني المطلب
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 مويل املستجدةالتعريف بعقود الت: املطلب األول

 :وفيه فرعان

 مركباا إضافياا  باعتباره" عقود التمويل المستجدة"تعريف : الفرل األول

 تعريف العقود:  ولا 

 اللغةالعقود يف 
رََّح به َأِئمَُّة والذي َص" (1)،َعِمعمل امسا فُجمصدر اسُتيف األصل  دْقوالَعالعقود مجع عقد، 

 ،َعَقَده َيْعِقده َعْقدًا وَتْعَقادًا وَعقَّده وقد اْنَعقد وَتَعقََّد .ِقيض احَللَِّأنَّ َأصَل الَعْقِد َن االشِتَقاِق
الُعُقوِد من البيوعاِت والُعُقود وغاها  م اسُتْعِمل يف التصميم واالعتقاِد  أنواع م اسُتعمل يف 

 (1)".اجَلازِم
   :ويِرد العقد يف لسان العرب مبعاٍن عدة، منها

وُعْقـَدة  : "-رمحه اهلل– (4)ويف هذا املعىن يقول ابن فارس: واإللزاماإلجياب واإلبرام  .1
 (1)ويقول ابن منظور (3)،"إجيابه: والُعْقدة يف البيع ،ُوجوُبه وإبراُمه: شيء النكاح وكل

                                           
  (.577: )مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين ص: ينظر (1)
  (.483/ 9( )عقد)تاج العروس، الزبيدي مادة  (1)
أبو احلس  أمحد بن فارس بن زكرّيا القزويين الّرازي، من أئّمة الّلغة واألدب والّنحو على طريقـة  : ابن فارس (4)

: معجم مقاييس الّلغة، واجملمـل، تـوّفي سـنة   : طبوعة املتداولةالكوفّي ، رزق حسن الّتصنيف، من آثاره امل
، وبغية الوعاة يف تراجم الّلغوّي  والّنحـاة،  (104/ 17)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ485

  .(451/ 1)الّسيوطي 
  (.91/ 3)معجم مقاييس اللغة  (3)
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 ،واجلمع ُعقـود  ،العهد :والَعْقد .وَعَقْدُت احلْبَل والبيع والعهد فانعقد: "-رمحه اهلل–
فِإذا  ؛َألزمته ذلك :وتْأويله ،َعِهْدُت ِإىل فالٍن يف كذا وكذا :قالوي .وهي َأوكد الُعهود

ولعـل هـذا    (1)،.."قلت عاقدته َأو عقدت عليه فتْأويله َأنك َألزمته ذلك باسـتيرياق 
  (4).االستعمال أقرب الوجوه للمعىن االصطالحي للعقد

 والقاف والـدال  والع : "-رمحه اهلل– ويف هذا املعىن يقول ابن فارس: الربُط والشّد .1
فالعقـد   (3)،"هاواحٌد يدلُّ على َشدٍّ وِشّدِة ُوثوق، وإليه ترجُع فروُع الباِب كلُّ أصٌل

 فـوقَ  التاَج َدَقَع: ، وقوهلمَعَقْدت احلبل أعقده عقدًا: نقيض احللِّ، ومن ذلك قولك
   (5).عصَّبُه به: ه؛ أيرأِس

ل عْقدًا إذا غُلـَظ أو مُجـد بالتربيـد أو    د السائَقَع: يقال :التجمُّد والتخريُّر والغلظة .4
وغـاه،   (9)وَعَقَد الُربُّ: "-رمحه اهلل– (7)هرييف هذا املعىن يقول اجلوو (1)التسخ ،

وعقَد العسُل : "ويف لسان العرب (8)،"وأْعَقْدُتُه أنا وَعقَّْدُتُه َتْعقيدًا. أي غُلظ، فهو َعقيٌد

                                                                                                                         
بن مكّرم بن علّي الرَُّوْيِفِعي األنصاري اإلفريقي، من نسل الّصـحايب   مجال الّدين أبو الفضل حمّمد: ابن منظور (1)

ـ 711: توّفي سنة. لسان العرب، وخمتار األغاين: ، لغوي حّجة، من آثارهرويفع بن ثابت األنصاري  . هـ
ة، الّسيوطي ، وبغية الوعاة يف تراجم الّلغوّي  والّنحا(48/ 3)فوات الوفيات، ابن شاكر الكتيب : ينظر يف ترمجته

(1 /139).  
  (.111/ 10)لسان العرب  (1)
   (.577 -571: )مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين ص: ينظر (4)
  (.91/ 3)معجم مقاييس اللغة  (3)
لسان العرب، ابن  ،(98/ 3)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  ،(510/ 1)الصحاح، إمساعيل اجلوهري  :ينظر (5)

  (.111 -110/ 10)منظور 
  (.114: )املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ص: ينظر (1)
أبو نصر إمساعيل بن مّحاد اجلوهري، من أئّمة الّلغة املشهورين، وأحد من يضرب به املريل يف ضبط : اجلوهري (7)

ـ 484: ، ومقّدمة يف الّنحو، توّفي سنة-وهو معجم لغوي مشهور-الّصحاح : الّلغة، من آثاره نظـر يف  ي. هـ
  .(90/ 17)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (105/ 1) احلموي معجم األدباء، ياقوت: ترمجته

املعجـم  ". ثفله األسـود  ؛السمن والزيت ّبوُر .وما يطب، من التمر والعنب ،عصارة التمر املطبوخة: الرُّّب" (9)
  (.411: )الوسيط ص

  (.510/ 1)الصحاح، إمساعيل اجلوهري  (8)
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عسـل  : ، والَيْعِقيُد...غُلَظ: َقْدُته فهو ُمْعَقٌد وعقيٌدوالرُّبُّ وحنومها َيْعِقد وانعقد، وأْع
  (1)."..وُعْقدة اللسان ما غُلَظ منه... ُيْعَقُد حىت َيْخرير، 

ما تـراكم واجتمـع،   : د الرَّملعق": ومن ذلك قوهلم (1):راكم والتكاثر والتجمُّعالت  .3
ويقال للمكان الذي يكرير . ما اجتمع وثَبَت أصُله: الُعْقَدة من الّشَجر، ..واجلمع أعقاد

  (4)."ُعقدة أيضًا :شجُره
اخليل معقود يف نواصيها ڇ: قال ومنه ما جاء يف احلديث أن رسول اهلل  :املالزمة .5

فالن َعَقد : ، ومنه قول العربأي مالزم هلا كأنه معقود فيها (3)؛ڇاخلا إىل يوم القيامة
   (5).قلبه على الشئ؛ إذا لزمه

 (1)؛التوى كأن فيـه عقـدة  : َعِقد الشُئ عَقدًا: ُيقال :اء واالعوجاجواالحنن االلتواء .1
ظـيب  : وُيقـال  الويًا هلا من الِكْبر،: جاء فالٌن عاقدًا عُنَقه؛ أي: ولذلك تقول العرب

عاِقد إذا لوا عنقه على عجزه قد عطفه للنوم، واألعقد من التيوس والظباء الـذي يف  
الكلـب؛  : ال  ذنبها كأنه معقود، واألعقد: لشاءقْرنه عقدة أو عقٌد، والعقداء من ا

     (7).تعقَّد القوس يف السماء وتعقَّد السحاب إذا صار كالَعْقد املبين: وُيقال. النعقاد َذَنِبه

                                           
(1) (10 /111.)  
  (.111/ 10)لسان العرب، ابن منظور  ،(510/ 1)الصحاح، اجلوهري  :ينظر (1)
  (.99 -97/ 3)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  (4)
، (19/ 3)اخليل معقود يف نواصيها اخلا إىل يوم القيامـة  : اجلهاد، باب: يف كتاب رواه البخاري يف صحيحه (3)

  .(10/ 7)اخليل يف نواصيها اخلا إىل يوم القيامة : مارة، باباإل: يف كتاب ومسلم يف صحيحه
/ 9)، تاج العروس، الزبيـدي  (111/ 10)، لسان العرب، ابن منظور (510/ 1)الصحاح، اجلوهري  :ينظر (5)

304 .)  
  (.113: )املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ص: ينظر (1)
لسان العرب، ابن منظور  ،(99/ 3)م مقاييس اللغة، ابن فارس ، معج(510/ 1)الصحاح، اجلوهري  :ينظر (7)

  (.487 -481/ 9)، تاج العروس، الزبيدي (111/ 10)
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رمحه –يقول ابن فارس  (1).اعتقد ضيعة ومااًل؛ أي اقتناها: ومنه قول العرب: االقتناء .7
اعتقد فالٌن ُعْقدًة، أي اختذها، واعتقـد  : يقال. دوالُعقدة الضْيعة، واجلمع ُعَق: "-اهلل

  (1)."مااًل وأخًا؛ أي اقتناه
 

  العقود يف االصطالح
 :؛ عامٌّ، وخاّصالعقد يف االصطالح الفقهي له معنيان

 العقد باملعىن العام: أواًل
ى يف مصنفاهتم العقد ويريدون به عموم ما يلتزمه اإلنسان عل -رمحهم اهلل–يذكر الفقهاء 

–أم املعامالت، وسواء أكان من طرف   -كاليم –نفسه؛ سواء أكان ذلك يف العبادات 
 (4).-كالنذر–أم من طرف واحد  -كالبيع

 
 العقد باملعىن اخلاص: ًاثاني

 -أعين املعىن اخلاص للعقـد –وُيراد به االلتزام الصادر من طرف  متقابَلْين، وهذا اإلطالق 
 .يف كتب الفقه "العقد"اد عند إطالق لفظ هو املعىن امُلرو ،هو األصل

إال أن معاين هذه التعريفات  ،وقد تنوعت عبارات الفقهاء يف تعريفهم العقد هبذا االعتبار
 .متقاربة

 :ومن هذه التعريفات
  (3)."ربط أجزاء التصرف باإلجياب والقبول شرعًا" .1

                                           
  (.111/ 10)لسان العرب، ابن منظور  ،(510/ 1)الصحاح، اجلوهري  :ينظر (1)
  (.91/ 3)معجم مقاييس اللغة  (1)
، أحكام (185 -183/ 1)، أحكام القرآن، اجلصاص (11 -15/ 1)أحكام القرآن، اإلمام الشافعي : ُينظر (4)

، نظرية (137 -131/ 7)، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب (11 -10، 1 -5/ 1)القرآن، ابن العريب املالكي 
  (.81 -85: )العقد، ابن تيمية ص

  (.19/ 3)رد احملتار، ابن عابدين  ،(159: )التعريفات، اجلرجاين ص: ينظر (3)
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 (1)".اإلجياب بالقبولالتزام املتعاِقَدْين وتعهدمها أمرًا، وهو عبارة عن ارتباط " .1

 

 تعريف التمويل: ثانياا 

 التمويل يف اللغة
امليم والواو والالم كلمة واحدة، هـي َتَمـوََّل   "، و(َمْوِل)التَّْمِويُل مصدر مشتق من الـ 

وَماَل الرُّجُل مُيوُل وَيَماُل َمْواًل وُمؤواًل؛ إذا صار ذا مال، ومتـوََّل   (1)،"اتََّخَذ مااًل: الرَُّجُل
  (4).متوياًل أنه صار ذا مال، وموَّله غُاهكذلك ين تع
 

  (3)العلوم املالية واالقتصاديةالتمويل يف 
ال  ُتعىن بالدراسة التأصيلية والتطبيقية -لعل من األمهية مبكان يف التمهيد من هذه الرسالة 

ـ  -جلملة من العقود واملنتجات التمويلية يف املصارف اإلسالمية رة عـن  إعطاء نبذة خمتص
النبذة من أثـر يف تصـوِّر   مفهوم التمويل وأنواعه عند االقتصادي  واملالي ؛ ملا ملريل هذه 

بعض األبعاد واخللفيات الفنية املعينة على تصوٍُّر أدق للمسائل الشرعية ذات العالقة هبذه 
   (5).العقود واملنتجات املستِجدَّة

                                           
  (.104: )حكام العدلية، املادةجملة األ (1)
  (.195/ 5)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  (1)
/ 3)، الصـحاح، إمساعيـل اجلـوهري    (433/ 9)الع ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي  :يف( مول)ينظر مادة  (4)

  (.319/ 40)، تاج العروس، الزبيدي (151/ 13)لسان العرب، ابن منظور  ،(1911
 -11: )، مبادئ التمويل، طارق احلـاج ص (71 -41: )نظرية التمويل، ميريم مناع ص: النبذةينظر يف هذه  (3)

، مقدمة يف اإلدارة املالية، مفلح عقل (11 -5: )، الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل، منا هندي ص(54
  (.35 -31/ 4)، موسوعة املال واالقتصاد وإدارة األعمال، مسا عازارا (311 -307: )ص

 الدراسـات ولعل من املناسب يف هذا املقام اإلشارة إىل أن جزءًا من اخللل الواقع يف نتائج بعض البحـوث و  (5)
 . إىل نقص التصوِّر بعض املستجدات املالية واالقتصادية عائٌدلالشرعية 

ياغة وتوفا بدائل لعقود وحيث إن كرياًا من املنتجات والعقود املستجدَّة يف املصرفية اإلسالمية إمنا هي حماولة لص
مباحة " إسالمية"بغض النظر عن كون هذه البدائل يف صيغتها املسماة -ومنتجات وأدوات بنكية تقليدية حمرَّمة 

 =من املفيد للباحث قبل احلكم على العقـد أو املنـتج   فلعل؛ -أو حمرمة يف النظر الفقهي عند املف  أو الباحث
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 :مفهوم التمويل
عريفات متشاهبة من حيث املؤدى واملضمون ملفهوم التمويل، أورد املاليون واالقتصاديون ت

هبذا  -طالب التمويل–وعليه فامُلَموَّل  (1)؛"اإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة إليها": ومنها
االعتبار ليس الشركات بأنواعها فحسب، وإمنا يشمل جبانب ذلـك األفـراد واألسـر    

                                                                                                                         
-بصورته املعدَّلة ليكون إسـالميًا   هيف تصوُّر املنتج البديل واخلوض يف تفاصيل املستجد، بل وحىت قبل التعمُّق=

املنتج  تصوُّرهو  ،، لعلَّ من أكرير ما ُيفيد يف التصوُّر األكمل واألمشل-حسب إفادة املصرف أو اجلهة ال  تعِرضه
بأهدافه وغاياتـه وأدواره   -بديل لهأي املنتج األصلي احملرَّم الذي صيغ هذا املنتج اإلسالمي ك- هالتقليدي وفهم

ومبصطلحاهتهم التقليدية  ،أنُفِسهم -من بنكي  واقتصادي  ومالي –ومن خالل أهل الفن واالختصاص  ،وآثاره
املنتج اجلديد البديل عنه حمل النظر –سُهل فهم الَبَدل  -املنتج التقليدي احملرم–دون تعديل؛ فإذا ُفِهم امُلْبَدل منه 

، بل وميكن من خالل هذه املنهجيَّة جتنب الوقوع يف بعض املالحظات ومـواطن  -أو احلكم والفتوىوالدراسة 
 :الزلل، ومنها

املستِجّدة هم بنكيـون أو مـاليُّون واقتصـاديون    " اإلسالمية"جزٌء ممن يتولَّى صياغة واستحداث املنتجات . أ
ة التقليدية، وعلمهم بفقه الشريعة ضعيف إن مل يكـن  يف املصرفي -إن مل يكن ُكلُّها فُجلُّها-دراستهم وخربهتم 

بعض هذه املنتجات ُمضافًا إليها قيوٌد وتعقيدات وإجراءات  -ومن خالل املمارسة العملية–معدوم؛ وعليه فتجد 
ليس هلا عالقة باحلكم الشرعي للمنتج ال ِحالًّ وال حرمة، وعندما تسأل وتستفصل عنها مـن صـاا املنـتج    

هي ملعاجلة أمر فين أو مايّل؟ إذ بك تفاجأ أن هذه القيود واخلطوات واإلجراءات مل ُتَضف ألمر هل : واستحدثه
 !!  مايل أو فين، وإمنا أضيفت ملا توهَّمه من صاا املنتج بأنه متطلَّب شرعي

، ويف املقابل فإن بعض هذه املنتجات تفتقر إىل خطوات وإجراءات قد تكون هي الفارق ب  احلـالل واحلـرام  
 .ولكنها تكون مفقودة

قد يؤدي إىل عدم  -املبَدل منه–عدم فهم اهلدف والغاية والوظائف الرئيسة ال  يؤديها املنتج التقليدي احملرَّم . ب
التصوُّر الصحيح للمنتج املستِجد البديل عنه؛ إذ قد يكون اخللل راجعًا إىل اهلدف والغاية واألدوار الرئيسة ال  

صلي التقليدي احملرَّم؛ وعليه فإذا كان املنتج البديل اجلديد صيغ لتحقيق مريل الغاية واهلدف احملرَّم يؤديها املنتج األ
مـن قيـود    -البـديل –فمهما ُيضاف للمنتج اجلديد  -املبدل منه–واألدوار احملرَّمة للمنتج التقليدي األصلي 

رير اخلالف الفقهي يف هذه الشكليات وشكليات وخطوات وأمساء شرعية، ومهما ُيبَذل من وقت يف دراسة وحت
ومهما تكن نتيجة اخلالف يف هذه املسـائل فالـذي    -غا املغاة من حقيقة العقد وهدفه األصلي–واخلطوات 

  .يتسق مع قواعد الشريعة ومقاصدها أنه ال ينبغي أن تكون هذه الشكليات واإلضافات مغاة من احلكم شيئًا
  (.11: )ص مبادئ التمويل، طارق احلاج (1)
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لإلنفاق الشخصـي مبختلـف    مأ ،املشروعاتواملنظمات والدَُّول، وسواٌء أكان لتمويل 
 . أنواعه وأغراضه

 

 :أقسام التمويل
 :منهايقسِّم املاليون واالقتصاديُّون التمويل باعتبارات متعددة، 

 
 :أقسام التمويل من حيث امِللكيَّة: أواًل
وذلك مـن  : Equity Financing، الذي ُيسمى التمويل من ماّلك الشركة أنفسهم .1

 .هغا، أو من خالل زيادة رأس املال ورباحلأل مالك الشركة خالل عدم توزيع

أو ائتمـان   ،سواٌء أكان ذلك يف صيغة ائتمان جتاري: التمويل من غا ُمالك الشركة .1
 .مصريف وغاه من أي جهة غا مالك الشركة امُلَموَّلة

   
 أقسام التمويل من حيث املصدر: ثانيًا
، -كبيع بعض أصوهلا أو تأجاهـا –ة نفسها ويكون مصدره من املنشأ: متويل داخلي .1

 .-كحجز األرباح–أو من مالكيها 

 ،ويكون من جهة خارج املنشأة ومن غا مالكيها، كالتمويل البنكي: متويل خارجي .1
 .أو احلكومي وغاه

 
 اإلشراف والتوجيه أقسام التمويل من حيث: ثالثًا
  (1).جيههووِّل وتحيث يكون اإلنفاق حتت إشراف امُلَم: هالتمويل املوجَّ .1

حرية التصرف يف املال دون تقييد  -املموَّل–حيث يكون للمدين : التمويل غا املَوجَّه .1
  .أو إشراف أو توجيه

                                           
  .مريل قروض صندوق التمويل الصناعي يف اململكة وغاه (1)
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 مدة التمويل وأجل سداده أقسام التمويل من حيث: رابعًا
عشـر   مـن وهي القروض والتمويالت ال  ميتد أجل سـدادها  : متويل طويل األجل .1

 . أكريرفسنوات 

 :من أهم مصادر وأشكال التمويل طويل األجل ما يأيتو

  .األسهم العادية، واألسهم املمتازة، واألرباح احملتجزة: أموال امللكية، مريل -أ 

إصدار سندات أو صـكوك، أو  : االقتراض أو التمويل من جهة خارجية، مريل -ب 
من بنـك واحـد، أو القـروض    –من خالل القروض والتمويالت البنكية 

أو عقـود  –مُلقدَّمة من بنوك عدَّة جمتمعة وال  تسمى القروض والتمويالت ا
 .Syndication Loansاجملمعة  -التمويل

وهي القروض والتمويالت ال  ميتد أجل سدادها من سـنة إىل  : متويل متوسط األجل .1
لتمويل  -يف الغالب–أقل من عشر سنوات، وُيستعمل مريل هذا النوع من التمويالت 

 ردود االقتصادي السريع نسـبيًا، أو يف شـراء اآلالت واملعـدَّات   املشاريع ذات امل
 . ومتطلبات اإلنتاج، أو يف القيام باإلنشاءات أو التحسينات

ويف الغالب فإن أسعار الفائدة أو الربح الذي يؤَخذ يف التمويل متوسط األجل أقل من 
 التمويل طويـل  يف الفوائد واألرباح يف القروض طويلة األجل؛ وذلك لزيادة املخاطر

 .وغا ذلك من العوامل األجل

األموال ال  حتصل عليها اجلهة املتموِّلة وتلتزم بردها خالل وهي : متويل قصا األجل .4
 .عن عام -يف العادة–فترة ال تزيد 

 : ومن أهم مصادره وأشكاله
وهو نوع من التمويل قصا األجل حتصل : Trade Creditاالئتمان التجاري  -أ 

حيث تقوم بشـراء حاجاهتـا    وحنوهم من التُّجَّار؛ شأة من املورِّدينعليه املن
املختلفة من مواد أولية وغاها من التجهيزات ال  حتتاجها لعمليـة اإلنتـاج   
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كأن تأخذ املواد يف أول الشهر وُتمَنح مهلة سداد ملدة  ،-أي بالدين–باألجل 
 . عشرة أيام أو شهر وحنو ذلك

وهي القروض والتمـويالت  : Short-term Bank Loansاالئتمان املصريف  -ب 
ال  حتصل عليها الشركة أو امُلنشأة من البنوك، ويف الغالب فإنه يأيت يف املرتبة 
– الريانية بعد االئتمان التجاري من حيث درجة اعتمـاد الشـركات عليـه   

 :، ومن أبرز ُصَوره-وباألخص الشركات الصغاة

 (1).ينجاري مد حساب السحب على املكشوف أو   

 خصم األوراق التجارية. 

 تعريف المستجدة: ثالثاا 

 "وَجدَّ الشئ جِيدُّ بالكسـر  (َج، َد، َد)يف لغة العرب اسم فاعل مشتق من " ُمْسَتِجدَّة ،
 .صار جديدًا، واجِلدَّة نقيض الِبلى واخَلِلق؛ أي نقيض الِقَدم: ِجدَّة

جدََّد : ومنه قوهلم. صيََّرُه جديدًا: وجدََّدُه صار جديدًا، وأجدَُّه واْسَتَجدَُّه: وجتدََّد الشئ
 .الُوضوَء والعهد
ما ال عهد لـك بـه؛   : واجلديد. فهو جديد: َجدَّ الريْوُب والشَُّئ جِيدُّ: تقول العرب

 (1).ولذلك ُوِصَف املوت باجلديد
 أو  فهي العقود ال  أحدثها الناس مما مل يكن يف عصر التشريع،: أما العقود املسَتِجدَّة

العقود ال  تغيَّر موجب احلكم فيها نتيجة ملا طرأ عليها من تغيٍُّر، أو العقود واملعامالت 
  (4).عقود شرعية ِعّدة من احلديرية ال  تكوَّنت وتركبت

ما ال عهد "-اللغوي لالستجداد واجِلدَّة  املعىن وبذلك يظهر وجه العالقة الوطيدة ب 
  .، وب  املعىن االصطالحي-"لك به

                                           
  .يف الفصل الرياين من الباب الرابع مبشيئة اهلل( اجلاري مدين)وساد مزيد بيان وتعريف بالسحب على املكشوف  (1)
تـاج  ، (81 -81/ 4)لسان العرب، ابـن منظـور    ،(353/ 3)الصحاح، اجلوهري  :يف( جدد)ينظر مادة  (1)

  (.391 -375/ 7)العروس، الزبيدي 
  (.11: )حممد شبا ص/ املعامالت املالية املعاصرة، د: ُينظر (4)
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 باعتبارها َعلَماا ولقباا " عقود التمويل المستجدة" المقصود بـ: الفرل الثاني

مما مل يكـن يف   فهي عقود التمويل ال  ُأحِدَثت" عقود التمويل املستجدة"واملقصود بـ 
ملا طرأ عليها من تغيٍُّر،  ال  تغيَّر موجب احلكم فيها نتيجة التمويل عقودعصر التشريع، أو 

 .عقـود شـرعية ِعـّدة    مـن  احلديريـة الـ  تكوَّنـت وتركبـت     التمويلعقود أو 
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 التعريف باملصارف اإلسالمية: املطلب الثاني

 :وفيه ثالثة فروع

 (1)ماهية المصارف اإلسالمية: الفرل األول

إال  ،"املصارف اإلسـالمية " وبيان مفهوم تعريفل عبارات من تصّدى تنوعت يف الشكل
 . من اجلوانب يف املعىن واملضـمون حيص تكاد تكون متفقة يف كرياهنا عند التأمل والتمإ

تقدِّم اخلدمات  ،رحبيةمؤسسة مالية : إلسالمي هوقول بأن املصرف اوعلى كلٍّ فيمكن ال
يف  ،أحكام الشريعة اإلسالمية يف ذلك ملتزمًة ،املصرفية والتمويلية واالستريمارية لعمالئها

 .ضوء قرارات هيئتها الشرعية
 

 

 

                                           
النقـود   البنوك اإلسـالمية  ،(14 -58: )ص أمحد خصاونة/ املصارف اإلسالمية د: ينظر يف مادة هذا الفرع (1)

/ ساسيات العمل املصريف اإلسالمي، دأ، (131 -130: )ص عوف الكفراوي/ والبنوك يف النظام اإلسالمي، د
شبهة الربا ، (11 -11: )رفيق املصري ص/ ، ماهية املصرف اإلسالمي، د(19: )سامي السويلم وآخرون ص

التمويل اإلسـالمي ودور القطـاع   ، (13 -7: )منا هندي ص/ يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية، د
 -511: )ص وهبـة الزحيلـي  / د.املعامالت املالية املعاصرة، أ ،(91 -79: )ص فؤاد السرطاوي/ اخلاص، د

عبداهلل / الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة، دحممد صديقي، / ، حبوث يف النظام املصريف اإلسالمي، د(511
  .(1011 -1/1011) السعيدي
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 (1)نشأة المصارف اإلسالمية: الثانيلفرل ا

يف بداية اخلمسينيات البدايات األوىل لنشأة املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية كانت 
التأسيس لصناديق االدخار واالستريمار  ، حيث بدأ يف تلك احِلقبةاملاضي امليالدي من القرن

أبرزها صناديق االدخار واالسـتريمار  ، ومن امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية يف ماليزيا
   (1).لتمويل رحلة احلج من ِقَبل مسلمي ماليزيا

تأسست يف إحدى القرى الباكستانية مؤسسـة تسـتقبل   امليالدية ويف هناية اخلمسينيات 
الودائع من املوسرين من مالك األراضي لتقدمها للفقراء من املزارع  لرفـع مسـتواهم   

لزراعي، وليس للمودع  فوائد على هذه الودائع، وكانت هذه املعيشي وحتس  نشاطهم ا
املؤسسة ُتقرض الفقراء هذه األموال دون فوائد، وإمنا تتقاضى أجورًا رمزية تغطي تكاليفها 

  (4).توقفت يف بداية الستينياتإال أن هذه التجربة قد . فحسب
انتشرت يف جمموعة من  مر  مميت غ يف "بنوك االدخار احمللية" ئتنِشُأ م1814عام  ويف

وقد كانت هذه البنوك االدخارية تعمـل وفـق    ،األرياف حوهلا جبمهورية مصر العربية
وقد حظيت هذه التجربة بتشجيع مواطين الريف ودعمهم هلا؛  حكام الشريعة اإلسالمية،أ

ألف ( 58)لكوهنا ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، حىت بلغ عدد املودع  فيها حوايل 
م لظروف 1817من عملها، إال أنه قد توقف عملها يف عام  ثالث سنوات ودع خاللم

  .عدة

                                           
، أساسيات (171: )هي  ص دالرزاقعب/ داملصارف اإلسالمية ب  النظرية والتطبيق، : ينظر يف مادة هذا الفرع (1)

/ د.، العمليات املصرفية اإلسـالمية، أ (14 -18: )سامي السويلم وآخرون ص/ العمل املصريف اإلسالمي، د
: منا هندي ص/ ، شبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية، د(41: )خالد أم  عبداهلل وآخرون ص

  (.1018 -1017/ 1) عبداهلل السعيدي/ صرفية املعاصرة، دالربا يف املعامالت امل، (7 -5)
االقتصاد اإلسالمي علـم أم  ، (41: )خالد أم  عبداهلل وآخرون ص/ د.العمليات املصرفية اإلسالمية، أ: ينظر (1)

  (.193: )منذر قحف ص/ ، دوهم
، العمليات املصرفية اإلسالمية، (171: )هي  ص عبدالرزاق/ داملصارف اإلسالمية ب  النظرية والتطبيق، : ينظر (4)

  (.41: )خالد أم  عبداهلل وآخرون ص/ د.أ
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، ونـص  "بنك ناصر االجتماعي"باسم ظهر أول بنك إسالمي يف مصر  م1871يف عام و
وقد كانت طبيعة معامالت البنك النشـاط االجتمـاعي   نظامه على عدم التعامل بالربا، 
 .وليس املصريف بالدرجة األوىل

جاء االهتمام احلقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  وقد
يف توصيات مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية مبدينة جدة باململكة العربية السـعودية  

 .م، حيث ورد النص على ضرورة إنشاء بنك إسالمي دويل للدول اإلسالمية1871عام 
عت من وزراء مالية قِّاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية وال  ُووجاء نتاج ذلك إعداد اتف

مبدينة  م1877، وباشر البنك اإلسالمي للتنمية نشاطه عام م1873الدول اإلسالمية عام 
ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات ال يتعامـل مـع    ،جدة باململكة العربية السعودية
 .األفراد يف النواحي املصرفية

أول مصرف إسالمي يقدم مجيع اخلدمات املصرفية واالستريمارية  ئنشم أ1875يف عام و
، ولعل هذه هي البدايـة  ألحكام الشريعة اإلسالمية وهو بنك ديب اإلسالمي لألفراد طبقًا

 .احلقيقية للمصارف اإلسالمية بصورهتا املتكاملة
: لفة، وهـي م أنشئت ثالث مصارف إسالمية يف ثالث دول إسالمية خمت1877عام ويف 
 .وبيت التمويل الكوي  ،بنك فيصل اإلسالمي السوداينو، املصريفيصل اإلسالمي  بنك

 . البنك اإلسالمي األردين مت تأسيس -م1879 عام أي–ويف العام الذي يليه 
، فضاًل عن يف داخل العامل اإلسالمي وخارجه تواىل بعد ذلك إنشاء املصارف اإلسالمية م 

اإلسالمية يف البنوك الربوية يف العامل كلِّه،  -أو النوافذ–داًً من الفروع إنشاء مجلة كباة ج
، HSBC، وبنك إتش إس يب سي City Bankبنك س  : ومنها أكرب البنوك العاملية، مريل

 .وغاها
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 تطور المصارف اإلسالمية وحجمها: الفرل الثالث

ـ  481إىل  م41/11/1001يف  ًابنك 117تطور عدد املصارف اإلسالمية من  يف  ًابنك
وذلك وفق آخر إحصائية صادرة من اجمللس العام للبنوك واملؤسسات - م1009/ 11/1

 ىعل التقليدية املصارف يف سالميةاإلنوافذ الفروع أو الفيها وال يدخل  ،-املالية اإلسالمية
 ية إىلم املعامالت املصـرفية اإلسـالم  يقدِّ ًابنك 410العامل وال  تقدر بأكرير من  ىمستو

      (1).مليار دوالر 100يقدر مببلغ جانب املعامالت املصرفية التقليدية حبجم أعمال 
، م1007يف % 30وقد ارتفع حجم أصول املصارف اإلسالمية يف دول اخلليج إىل حنـو  

  (1).دوالر مليار 190، وصواًل إىل أكرير من م1001يف  حجمها قياسًا إىل ما كان عليه
مليار دوالر، ومن  700 بنحولبنوك اإلسالمية اديرية حجم موجودات ر دراسات حوتقدِّ

لتنمـو بنسـبة    م1014تريليون دوالر حبلول عام  1895 املتوقع منو هذه املوجودات إىل
 (4).سنويا% 13

–ومع الفرح واالغتباط هبذا التوسع الكمي الكبا للمصارف اإلسالمية، إال أن األهـم  
املصـرفية   رلتطـوي  لبذل مزيٍد من اجلهود الداعمـة  وجهالت -وباألخص يف هذه املرحلة

يف الكيف واملضمون، وذلك من خالل إعادة النظر وتقومي مساة املصـارف   اإلسالمية
اإلسالمية من الناحية الشرعية، وإعادة تقومي اخلدمات واملنتجات ال  تقدمها لعمالئهـا  

التنظا والتطبيق، والتأكد مـن   والتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة وقواعدها من جهة
أن مساة املصرفية اإلسالمية يف الطريق الصحيح، وأهنا حمققة ملقاصد الشريعة وأهـداف  

 .   وغايات االقتصاد اإلسالمي

                                           
  (.4: )حممد البلتاجي ص/ دراسة حتليلية لواقع السوق املصريف السعودي، د: ينظر (1)
 :موقع صحيفة احلياة على شبكة اإلنترنت، على الرابط اآليت: ينظر (1)

 www.daralhayat.com/business/1009-04/Item-83-10090408c14a1a-c0a10-9ed-017c-3413aee8c111/story.html. 
نوك واملؤسسات املالية اإلسالمية على شبكة مركز أخبار الصناعة املالية اإلسالمية يف موقع اجمللس العام للب: ينظر (4)

  .www.cibafi.org/NewsCenter  -اإلنترنت–املعلومات 

http://www.daralhayat.com/business/03-2008/Item-20080309-94c13a6a-c0a8-10ed-017c-4324aee9c111/story.html
http://www.daralhayat.com/business/03-2008/Item-20080309-94c13a6a-c0a8-10ed-017c-4324aee9c111/story.html
http://www.cibafi.org/NewsCenter/
http://www.cibafi.org/NewsCenter/


 

 

 

 :الثانيالمبحث 
 نوال عقود التمويل المصرفي من حيث 
موافقتها لضوابط العقود في الشريعة 

 اإلسالمية
 

 :طالبمثالثة  وفيه
 

 التمويل بالعقود الموافقة للضوابط الشرعية: األول مطلبال
 الربوية القرو التمويل ب: الثاني المطلب

 الربوية الحيلالتمويل ب: الثالث المطلب
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 التمويل بالعقود املوافقة للضوابط الشرعية: املطلب األول

 
 :املنتجات التمويلية املوافقة للضوابط الشرعية تقع على نوع  رئيس 

 منتجات متويلية قائمة على عقد شرعي واحد :النوع األول
كتب الفقه زاخرة بالعقود الشريعة ال  تؤدي دور التمويل  يفهذا وإن أبواب املعامالت 

 :بشكل فاعل، ومنها
 
 (املضاربة، املشاركة، العنان)عقود الشركات  .1

ية، حيث ُيَقدِّم املمـوِّل  وُتَعدُّ عقود الشركات من أهم أدوات التمويل يف الشريعة اإلسالم
، علـى أن  -العامل أو املضارب أو الشريك بالعمـل –فيها املال للمَتَموِّل  -رب املال–

 . يقتسما ما يتحصل من ربح بنسبة مشاعة معلومة عند التعاقد
 
 السلم عقد .1

لعقد نظا مقدمًا يف جملس ا -امُلْسَلم إليه–املال للمتَموِّل  -امُلسِلم–وذلك بأن يدفع املموِّل 
تسليم ِسَلع مؤجلة موصوفة؛ وبذلك يستفيد املتَموِّل من النقد احلاّل ليقـوم بتشـغيله يف   

يف هناية املدة وحلول أجل مقابل تسليم ِسَلٍع للمموِّل  ،نشاطه الزراعي أو الصناعي أو غاه
يف  -الغالـب يف –التسليم املتعاقد عليه، ويف املقابل يستفيد املموِّل سلعًا بأقل من قيمتها 

 .السوق
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 عقد اإلجارة .4

وذلك لوفرة النصوص الشـرعية   هذا وإن عقد اإلجارة من أهم العقود الشرعية التمويلية؛
 .الواردة يف كريا من جوانبه ودقائقه، وملا ينطوي عليه هذا العقد من مرونة كباة

أو عقارًا أو مصنعًا آلة –أن يشتري املموِّل عينًا : هامنهذا وُصَور التمويل باإلجارة كرياة، 
إىل أجـل  مقسطة أو  مؤجلةبأجرة  ، م يؤجرها منه مدة حمددة ،حيتاجها امُلَتَموِّل -وحنوه
  .واحد

جيـب يف  إمنا بريمن حالٍّ ال يتوفر لديه، وتموِّل إىل شراء هذه الع  تندفع حاجة املوبذلك 
ل الع  استعما على وِّلقدرة املتمذمته دفع أقساط األجرة اآلجلة يف مواعيدها، فضاًل عن 

ها، فضاًل عن كون ألجرة الواجبة عليه من غلتيدفع ا أو جتارٍة املؤجرة يف إنتاج أو صناعٍة
 .-املموِّل–ضمان الع  وصيانتها ليست واجبة عليه وإمنا هي واجبة على املؤِجر 

 
 البيع اآلجل .3

أو دفعـة   ،آجل مقسط ببيع السلعة من املتموِّل بريمن -املموِّل–حيث يقوم مالك الع  
 .واحدة

  
منتجات متويلية قائمة على اجلمع ب  أكرير من عقد شرعي يف صيغة تعاقدية  :النوع الثاين
 .مركبة واحدة

نظرًا لتشعب احلاجات التمويلية، وتعدد أهداف وغايات املموِّل واملتموِّل، ويف ظلِّ تعقد 
جمع ب  عقود شرعية عدة وتركيبها يف التعامالت املالية املعاصرة، فإن الطرف  يلجآن لل

–صيغة متويلية جمّمعة، وذلك كما هو احلال يف العقود واملنتجات ال  سيدرسها الباحث 
 .يف ثنايا هذه الرسالة -مبشيئة اهلل

هذا وإن من األمهية مبكان أن ينتفي عن اجتماع العقود الشرعية يف صـيغتها التمويليـة   
  (1):اآلتية احملاذيراملركبة 

                                           
  (.159 -148: )صكوك اإلجارة، حامد ماة ص: ينظر (1)
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 .هالةاجلو فاحشالغرر ال .1
 .لى الربااحليلة عذريعة، أو ال .1

يكون يف حاالت  وتركيبها ن اجتماع العقودإذ إوُيعد هذا الضابط من األمهية مبكان؛ 
 .رة إىل الرباليست بالقليلة حيلة وقنط

 .العقود يف أحكامها ومقتضياهتا الشرعية ادَُّضَت .4
ا ترتب على ذلك تضاد يف وأحكامها إذ ااحملظور هو اجتماع عقود خمتلفة يف شروطه

على حمل واحد يف  -فأكرير-واآلثار، وهذا إمنا يكون يف حالة توارد عقدين  املوجبات
 وهبتك داري هذه: أن يقول شخص آلخرك وقت واحد وأحكامها خمتلفة متضادة،

ك بكذا؛ فإن اجتماع اهلبة والبيع يف ذات الوقت وعلى ذات الع  ال يصح؛ منوبعتها 
 .تضاد اآلخر هوآثار كل عقٍد منهما ألن أحكام
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  التمويل بالقروض الربوية: املطلب الثاني

 :وفيه فرعان

حقيقة القر  الربوي: الفرل األول
( )

 

إن من املقرر يف الشريعة أنه جيب على املقترض أن َيُردَّ على امُلقِرض مريل ما اقترضـه يف  
 . الصِّفة والقدر دون زيادة

سواٌء أكانت هـذه الزيـادة يف    رض بزيادة، فهذا هو القرض الربوي،دُّ القفإن اشُتِرط ر
الصفة أم يف القدر، يف صورة عٍ  أم منفعة، وسواٌء أكانت هذه الزيادة مشترطًة بشـرٍط  

 . نصي أم ُعريف
ذهب عيار أن ُيشترط رد أفضل مما اقترضه، كأن يكون قد اقترض : مريال الزيادة يف الصفة

 .، وحنو ذلكحملَّه 11ذهب عيار فيشترط رد  19
، أو أن يقرضه أن يقترض مائة فيشترط أن يرد مائة وعشرة: وأما الزيادة يف املقدار فمرياله

 .وحنو ذلك مااًل ويشترط عليه أن يرده مع عمل املقترض عند املقرض فترة
ىل وعليه فإن القرض الربوي هو كل قرض اشترطت فيه زيادة، وهو من ربا اجلاهلية األو

وربا اجلاهلية موضـوع، وأول  ڇ: يف حجة الوداعيف خطبته  رسول اهلل الذي قال فيه 
حيث إن أهل اجلاهلية  (4)؛ڇفإنه موضوٌع ُكلُّه (1)ربًا أضع ربانا، ربا عباس بن عبداملطلب،

  .نظا األجل ،كانوا ُيقرضون املال إىل أجل بزيادة مشروطة
                                           

نزيه محاد / القرض يف الشريعة اإلسالمية، د ، عقد(119 -103: )املنفعة يف القرض، عبداهلل العمراين ص: ُينظر (1)
، عقد القرض ومشـكلة  (418 -410: )، نظرية القرض يف الفقه اإلسالمي، أمحد احلاج ص(70 -15: )ص

 -178: )عبـداهلل املتـرك ص  / ، الربا والعامالت املصرفية، د(451 -178: )حممد اجلزائري ص/ الفائدة، د
  (.404 -147: )يق املصري صرف/ ، اجلامع يف أصول الربا، د(181

، كانت له سقاية بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، عّم رسول اهلل  العّباس بن عبد املّطلبأبو الفضل  (1)
احلاّج وعمارة املسجد احلرام، أسلم قبل اهلجرة وكتم إسالمه، وشهد فتح مّكة وعمي يف آخر عمره، توّفي سنة 

  .(141/ 4)، واإلصابة، ابن حجر (101/ 1)، اإلسالم، الّذهيب تاري: ينظر يف ترمجته. هـ41
   (3 /311.) حجة النيب: احلج، باب: كتابصحيحه يف رواه مسلم يف  (4)
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 (1).قرٍض اشترطت فيه الزيادة قرضًا ِربويًا حمرَّمًاأهل العلم على اعتبار كلِّ  قد أمجعو
 

الفر  بين التمويل الربوي والتمويل المباح: الثاني الفرل
( )( )

   

 

ژ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ژ .1
(3) 

يف حتقيق التوزيع العادل للريروة، واملسامهة وبشكل كبا  يساهم إن التمويل اإلسالمي
ن الذي يساهم يف منع تكدس املال يف أيدي فئة قليلٍة من بشكل فاعل يف حتقيق التواز

                                           
، وابن عبدالرب، وابـن  (77/ 9)، وابن حزم يف احمللى (141: )ابن املنذر يف اإلمجاع ص: وممن حكى اإلمجاع (1)

 ، حيث يقول-رمحة اهلل على اجلميع–( 443/ 18)تيمية يف جمموع الفتاوى ، وابن (341/ 1)قدامة يف املغين 
أن اشتراط الزيادة يف السلف ربا، ولو كان َقْبَضًة من علٍف   وقد أمجع املسلمون نقاًل عن نبيهم : "ابن عبدالرب

  (.117: )اإلمجاع البن عبدالرب ص" أو حبة واحدة: أو حبة، كما قال ابن مسعود
الذي تتجلى وتتب  فيه أوجه الفرق ال  سيتم بياهنا يف هـذا   -أو التمويل اإلسالمي–د بالتمويل املباح املقصو (1)

وعقود االستصناع  -كاملضاربة واملشاركة والعنان–الفرع، هو التمويل اإلسالمي الذي ُتمريِّل عقود املشاركات 
مي احملقق ملقاصد الشريعة وغايـات وأهـداف   التمويل اإلسال: والسلم واإلجارة الشق األهم واألغلب فيه، أي

 . االقتصاد اإلسالمي
أن من يقارن ما سُيذَكر يف هذه الفرع من أوجه الفرق ب  التمويل الربوي : وسبب ذكر الباحث هلذه املالحظة

متويالهتا ال  جزٌء ليس باليسا من –والتمويل اإلسالمي، وب  الواقع املطبَّق يف بعض املصارف اإلسالمية اليوم 
، قد ال تتب  له بعض هذه األوجه ال  ُنظِّر هلا؛ فألن ُيعزى اخللـل للتطبيـق   -قائم على التورق املصريف وحنوه

وال  فيها شئ مـن  –واملمارسة خٌا وأوىل، وحىت ال يكون الواقع والتطبيق يف بعض املصارف اإلسالمية اليوم 
لتنظا وعن حتقيق مقاصد الشريعة وغايات االقتصـاد اإلسـالمي   اخللل والنقص والُبعد يف بعض تطبيقاهتا عن ا

  .-واهلل املستعان–سببًا للتشكيك يف جدوى االقتصاد اإلسالمي والنظام املايل اإلسالمي  -وأهدافه
عبداجلبار السبهاين، االقتصـاد  / د.سامي السويلم، آثار التمويل الربوي، أ/ حقيقة التمويل اإلسالمي، د: ُينظر (4)

فؤاد / التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص، د، (171 -114: )منذر قحف ص/ إلسالمي علم أم وهم؟ دا
أمحد علـي  / ، أساليب متويل البنوك اإلسالمية لالحتياجات النقدية الطارئة، د(104 -87: )ص السرطاوي،
، فقه املعامالت (54 -51: منذر قحف ص/ ، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، د(11 -4: )عبداهلل ص
  (.119 -115: )رفيق املصري ص/ املالية، د

  .(7): ، اآليةاحلشرسورة  (3)
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كما هو احلال يف النظام الرأمسايل الربوي تـنظاًا  -املراب  وأصحاب رؤوس األموال 
 .-وتطبيقًا

من مضاربة ومشاركة واستصناع –إن التمويل اإلسالمي القائم على العقود الشرعية 
يق مقاصد الشريعة وغاياهتا ُيسـاِعد علـى   ، وامُلراعى فيه حتق-وَسَلم وإجارة وغاها

مع أصحاب  -امُلَموِّل–توسيع قاعدة املشاركة يف ملكية املشاريع، وتكامل رأس املال 
؛ مما يترتب عليه دعم الصغار والكبـار يف آن  -امُلَموَّل-األفكار واملهارات واملشاريع 

 .واحد، مما يكون له أثر إجيايب بنَّاء على االقتصاد برمَّته
 تجهي -يف الغالب– التمويل الربويفتركز الريروة؛  إىلالتمويل الربوي يؤدي بينما جتد 

 الصغا املليئة ال  تستطيع أن تقدم الضمانات املالية الكافية، أما املستريمر اجلهات حنو
ـ   ؛ؤًاالعاجز عن تقدمي هذه الضمانات فلن حيصل على التمويل املطلوب ولو كان كف

ويترتب على ذلك من اآلثـار  ، األغنياءب   ُدولًة املال صبحي أنذلك ونتيجته  ومآل
  .االقتصادية واالجتماعية املدمِّرة الكريا مما يضيق املقام عن بيانه

 

 السلم، فاحلقيقي بالنشاط مباشرًا ارتباطًا ترتبط اإلسالمية الشريعة يف التمويل أساليب .1
 تتضـمن  اإلسالمية، الصيغ من اوغاه واملضاربة واملشاركة واإلجارة واالستصناع

 ٌعوتـاب  خـادمٌ  اإلسالمي التمويل، بل احلقيقي النشاط عن تنفك ال بصورة التمويل
 .احلقيقية واألنشطة والعقود للبيوع

 التمويـل  فيصبح ؛االقتصادي النشاط عن التمويل بفصل سمحفي أما التمويل الربوي

 أن للقرض ميكن حيث احلقيقي، ادلبالتب مباشر ارتباط له يكون أن دون رحبيًا نشاطًا

 يولد بنشاط عضوي واتصال مباشرة صلة له يكون أن دون التمويل مقابل عائدًا يولد

 الناتج منو معدل عن ومستقاًل منفصاًل املديونية منو معدل يصبح ؛ وبذلكمضافة قيمة

 منـو  من أسرع بدرجة واالزدياد النمو يف تأخذ املديونيةوتبعًا لذلك فإن  ؛احلقيقي

 هبـذه  الوفاء معها ميكن ال درجة إىل وتصل املديونية تتفاقم حىت احلقيقي، االقتصاد
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 االقتصـاد  يف مستمرًا نزيفًا اهلائلة الديون هذه على الفوائد مََّث من وتصبح، الديون

 .الدخل على ثقياًل وعبئًا
أشـارت  حيـث   ،سواء حدٍّ على والنامية الصناعية الدول يف اليوم احلاصل هو وهذا

فقـط الفوائـد دون أصـل    –الربوية  الفوائد نسبة أن إىل إحصائيات األمم املتحدة
 متريـل  ال  صادراهتا من ٪70 تتجاوز الفقاة الدول بعضاملسَتَحقَّة على  -القرض

 .فيها القومي للدخل األهم الرافد  م ومن الصعبة للعملة األهم املصدر
 ظـل  يف- أصبح ،الدخل لزيادة مساعدًا ماًلعا يكون أن من بداًل التمويل وهبذا فإن

 أصبح االقتصادي للنشاط خادمًا التمويل يكون أن من وبداًل عليه، عبئًا -الفائدة نظام

 يف سـلبياً  عاماًل الربوي التمويل جيعل ما وهذا للتمويل، خادمًا االقتصادي النشاط
   (1).إجيابيًا عاماًل يكون أن من بداًل االقتصادي، النمو
 
ختضع لعوامـل العـرض   عليه فإهنا ن التمويل الربوي جيعل النقود سلعة من السلع، وإ .4

   (1).تبعًا لذلك للرخص والغالء، أو الكساد والرَّواج النقود والطلب؛ وتتعرض

بينما جتد أن النقد يف الشريعة اإلسالمية ليس سلعة وإمنا هو مقياس ومعيـار للسـلع   
 . يعة ربا الدُّيون؛ وعليه فقد حرَّمت الشرواخلدمات

والـريمن   ،فإن الدراهم والدنانا أمثان املبيعات" (4):-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن القيم 
ال يرتفـع   مضبوطًا فيجب أن يكون حمدودًا ؛هو املعيار الذي به يعرف تقومي األموال

...  ،وحاجة الناس إىل مثن يعتربون به املبيعات حاجة ضرورية عامة ،...وال ينخفض
م هـو  وال يقوَّ ،واحدة ويستمر على حالٍة ،م به األشياءتقوَّ وذلك ال يكون إال بريمٍن

                                           
  .بتصرف( 3 -1: )سامي السويلم ص/ مقاالت يف التمويل اإلسالمي، د (1)
  .كما يشهد لذلك حال سوق العمالت اليوم (1)
زَُّرعي الّدمشقي، الفقيه اجملتهد، أشهر تالميذ شي، اإلسالم أبو عبد اهلل حمّمد بن أيب بكر بن أّيوب ال: ابن القيم (4)

زاد املعاد يف هدي خـا العبـاد، ومـدارج    : ابن تيمّية، رزق حسن الّتصنيف وبورك له يف مؤّلفاته، من آثاره
، واملقصـد  (337/ 1)ذيل طبقات احلنابلة، ابـن رجـب   : ينظر يف ترمجته. هـ751: الّسالك ، توّفي سنة

  .(493/ 1)بن مفلح األرشد، ا
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ويقع اخللف ويشـتد   ،فتفسد معامالت الناس ،إذ يصا سلعة يرتفع وينخفض ؛بغاه
الفلوس سلعة  واهتم والضرر الالحق هبم ح  اختذكما رأيت من فساد معامال ،الضرر

قصد التوسُّل هبا صد ألعياهنا بل ُيفاألمثان ال تق... متعد للربح فعم الضرر وحصل الظل
  (1)."إىل السلع، فإذا صارت يف أنفسها سلعًا ُتقَصد ألعياهنا فسد أمر الناس

 
ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى ژ .3

(1)
  

إن من أهم جوانب الفرق ب  التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي احملرم، هو عـدم  
 سداد ة املدين، سواٌء أكان ذلك يف صورة غرامات تأخازيادة الدين بعد ثبوته يف ذم

،  Rescheduling، أو ما يسمى بإعادة جدولة الدينLate Payment Chargeين الدَّ
وهو ما ميريل ربا اجلاهلية األوىل يف الديون، حيث كان الدائن إذا حل أجل دينـه ومل  

 .إما أن تقضي وإما أن ُتريب: يوفيه دينه قال له
 
ژ ېئ        ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ    ەئ ائ   ائ ى            ى ې ژ .5

(4)
  

من جوانب التميُّز يف التمويل اإلسالمي هو األساس األخالقي، والذي يتجلى يف صور 
وجوب إنظار امُلعسر، واحلث على إسـقاط  : عدَّة تغيب عن التمويل الربوي، ومنها

 .عقود التمويل الشرعية دينه، ومنها حترمي الظلم والتغرير والغنب واجلهالة يف
 

التمويل الربوي يسمح بتداول الديون وخصمها، بينما جتد ذلك ممنوعًا يف الشـريعة   .1
  .اإلسالمية، بل هو أحد صور الربا الذي غلَّظ الشارع حترميه

                                           
  (.301 -301/ 4)إعالم املوقع ، ابن القيم  (1)
  (.140: )سورة آل عمران، اآلية (1)
  .(190): ، اآليةالبقرةسورة  (4)
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                                    التمويل باحليل الربوية: املطلب الثالث

 :يه أربعة فروعوف

 الحيل الربويةتعريف : ولالفرل األ

 :نناوفيه غص

 لغة الحيل: الغصن األول

احلاء والـواو والـالم   "و ،(لحو)ة اسٌم مشتق من األصل الريالثي مجع ِحْيَلة، واحليل احِلَيُل
واحِليَلـة   ،...وذلك أنه َيُحول، أي يدور ؛العام :فاحَلْول. أصٌل واحد، وهو حترٌُّك يف َدْوٍر

الشيء  الذي ذكرناه؛ ألنه يدور حواَلي ة ِمْن َطريٍق واحد، وهو القياُسواحَلويُل وامُلحاَوَل
  (1)."لُيْدِرَكه

ال َحْوَل وال : ُيقال. ، وهو من الواواالسُم من االحتيال: واحِليَلُة بالكسر: "يف الصحاحو
 َمحاَلٌة لٌة واله حيماَل :يقال، ..هو َأْحَيُل منك، أي أكرير ِحيَلًة :يقال، ..قوة، لغة يف َحْول

  (1)."وال اْحتياٌل وال َمحاٌل، مبعىًن واحد
ه عن غـاه،  الشيء وانفصاُل ُرل تغيُّْوأصل احَل" (4):-رمحه اهلل–الراغب األصفهاين يقول و

ما يتوصل به إىل حالة : واحليلة واحلويلة... ،حال الشيء حيول حؤواًل: وباعتبار التغا قيل
 ...عمل فيما فيه حكمـة،  سَت، وقد ُتا يف تعاطيه خبٌثما يف خفية، وأكرير استعماهلا فيم

  (3)."النكسار ما قبلها ؛ت واوها ياًءبِلواحليلة من احلول، ولكن ُق

 

                                           
  (.111/ 1( )حول)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس مادة  (1)
  (.1191/ 3( )حيل)الصحاح، اجلوهري مادة  (1)
 بن حمّمد بن املفّضل األصفهاين املعروف بالّراغب، عاّلمة أديب، صاحب تصانيف، أبو القاسم احلس : الراغب (4)

: ينظر يف ترمجتـه . هـ501: ، وحماضرات األدباء، توّفي سنة-وهو أشهرها-املفردات يف غريب القرآن : منها
  .(187/ 1)ّسيوطي ، وبغية الوعاة يف تراجم الّلغوّي  والّنحاة، ال(110/ 19)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب 

  (.117 -111: )مفردات ألفاظ القرآن ص (3)
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 الحيل اصطالحاا : الغصن الثاني

يف كتب أهل العلم يتب  له أن احليلة ترد مبعني ؛ معىًن عـام،  " احليلة"ملصطلح  إن املتتبع
 :وفق ما يأيت بيان ذلك (1).ومعىًن خاّص

 
 :احليلة مبعناها العام

املعىن العاّم للحيلة يف كتب أهل العلم مقارب ملعىن احليلة يف اللغة؛ وعليه فتطلـق هبـذا   
االعتبار وُيراد هبا التََّوصُُّل إىل املقصود بطريق خفي؛ سواٌء أكان هذا الطريق امُلَتَوصَّل بـه  

غـا  ال  ُيراد التََّوصُّل إليها مشـروعة أم   مشروعًا أم غا مشروع، وسواٌء أكانت الغاية
 .مشروعة

 : وحول هذا املعىن العام تنوَّعت عبارات أهل العلم، ومنها
 (4)،"ما ُيَتَوصَّل ِبه ِإىل َمقُصود بطريٍق خِفـيّ هي : "بقوله (1)-رمحه اهلل–ابن حجر عرفها 

بـو  واإلمام أ (5)لقرطيب،اإلمام او (3)اإلمام ابن عطية، :ومنهم–ذهب مجع من أهل العلم و
                                           

سعد غرير / ، احليل وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية، د(15 -10: )احليل الفقهية، صاحل بوبشيش ص: ُينظر (1)
/ 1)، القواعد والضوابط املالية عند شي، اإلسالم ابن تيمية، عبدالسالم احلصـّين  (131 -133: )السلمي ص

  (.177 -174: )حس  حامد حسان ص/ ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، د(498 -497
شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علّي بن حمّمد بن َحَجر العسقالين املصري الّشافعي، احلافظ البارع : ابن حجر (1)

، وهتـذيب  -عامـاً  15الذي استغرق يف تأليفـه  -فتح الباري يف شرح صحيح البخاري : العاّلمة، من آثاره
والّضوء الاّلمع، كالمهـا  ، -كّله يف ترمجته-اجلواهر والّدرر : ينظر يف ترمجته. هـ951: الّتهذيب، تويف سنة

  .(41/ 1)للّسخاوي 
  (.11/411)فتح الباري  (4)
ِطيَّة، فقيه مالكي، أبو حمّمد عبد احلّق بن غالب بن عبد الّرمحن الغْرناطي األندلسي، املشهور بابن َع: ابن عطية (3)

احملّرر الوجيز يف تفسا الكتاب العزيز، وَثبت لطيف مبروّياته، : عامل بالّتفسا واألحكام، له شعر حسن، من آثاره
امُلْذهب، ابن َفْرُحـون   الدِّيباج، و(144/ 10)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ531توّفي سنة 

(1 /175).  
أبو عبد اهلل حمّمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب األنصاري اخلزرجي األندلسي، من كبار املفّسرين، من : القرطيب (5)

اجلامع ألحكام القرآن املشهور بتفسا القرطيب، والّتذكرة بأحوال املوتى وأحوال اآلخرة، تـوّفي سـنة   : آثاره
  .(417/ 1)الدِّيباج املْذِهب، ابن َفْرُحون ، و(118/ 15)تاري، اإلسالم، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ171
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إىل  -رمحة اهلل على اجلميـع  (4)الشوكاين،واإلمام  (1)واإلمام الريعاليب، (1)حيان األندلسي،
 (3)".احليلة لفظ عام ألنواع أسباب التخلُّص: "تفسا احليلة مبعناها العام بقوهلم

ـ ُغلِّ" (5):-رمحه اهلل–ويف بيان احليلة مبعناها العام يقول شي، اإلسالم ابن تيمية  أي ] تب
حصول الَغَرض وحبيـث ال   ِة إىلاخلفي ماِل على ما يُكوُن من الطُُّرقعستاال ِبُعرف[ احليلة

حسًنا كانت ِحيلًة حسنًة،  ًاقصوُد أمرامل فِإن كان ، بنوع من الذكاِء والفطنةإال ُيتفّطن له
   (1)".كانت قبيحة ًاوإن كان قبيح

 
 

 :احليلة مبعناها اخلاّص

                                           
أثا الّدين أبو حّيان حمّمد بن يوسف بن علّي الغرناطي اجلّياين األندلسي، أحـد كبـار   : أبو حيان األندلسي (1)

ي البحر احمليط، وارتشاف الضََّرب من لسان الَعَرب، تـوفّ : العلماء بالّتفسا والعربّية والّنحو والّلغات، من آثاره
  .(190/ 1)، وبغية الوعاة، الّسيوطي (59/ 1)الّدرر الكامنة، ابن حجر : ينظر يف ترمجته. هـ735سنة 

: من آثاره ،، عاّلمة مصّنف مفّسر، من أعيان اجلزائرمحن بن حمّمد بن خملوف الريعاليبأبو زيد عبد الّر: الثعاليب (1)
: ينظر يف ترمجته. هـ975 غريب القرآن العزيز، توّفي سنة يف تفسا القرآن، والّذهب اإلبريز يفاجلواهر احلسان 

  .(431: )، وطبقات املفّسرين، األدنروي ص(151/ 3)الّضوء الاّلمع يف أعيان القرن الّتاسع، الّسخاوي 
اهلل حمّمد بن علّي بن حمّمد الّشوكاين، فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، نشأ مع الّزيدّية، ووّفقـه  : الشوكاين (4)

نيل األوطار من أسرار منتقى األخبـار، والّسـيل   : للّنظر والّدراسة، فنبذ الّتقليد ودعا إىل االجتهاد، من آثاره
/ 1)، واألعالم، الّزركلي (113/ 1)البدر الّطالع، الّشوكاين : ينظر يف ترمجته. هـ1150: اجلّرار، توّفي سنة

189).  
، البحر احمليط، أبو حيان (15/ 7)، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب (100/ 1)احملرر الوجيز، ابن عطية : ُينظر (3)

  (.901/ 1)، فتح القدير، الشوكاين (199/ 1)، تفسا الريعاليب (438/ 4)
أبو العّباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد الّسالم احلّراين الّدمشقي الّشها بابن تيمّية، شي، اإلسـالم،  : ابن تيمية (5)

: جمموع الفتاوى، والعقيدة احلموّيـة، تـوّفي سـنة   : األنام، الفقيه اجملتهد، جمّدد القرن الريامن، من آثارهومف  
/ 1)، واملقصد األرشد، ابـن مفلـح   (497/ 1)ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب : ينظر يف ترمجته. هـ719
141).  

  (.158: )بيان الدليل على بطالن التحليل ص (1)
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، وإن تنوَّعت يف -مبعناها اخلاص–عبارات أهل العلم يف مؤداها حول معىن احليلة اتفقت 
 :صياغتها وأسلوهبا، ومن هذه التعريفات

، خمادعًة ًاريد به حمرمُي ًاأن ُيظِهَر َعقًدا ُمباح": بقوله (1)-رمحه اهلل–ابن قدامة عرَّفها اإلمام 
حمُظوَراته، َأو إسقاِط واجٍب، أو دفع حق، وحنو باحة استإىل فعل ما حرَّم اللَّه، و وتَوسُّاًل

  (1)."كذل
أن يقصد سقوط الواجـب، أو  ": هفعرَّفها بقول -رمحه اهلل–وأما شي، اإلسالم ابن تيمية 

  (4)."حل احلرام، بفعٍل مل يقصد به ما ُجِعل ذلك الفعل له، أو ما ُشِرع
ال يقصد به ما جعل ذلك السبب احليلة أن يباشر السبب : "وعرَّفها يف موضع آخر بقوله

من غا قصد منه للسبب  ،وإمنا يقصد به استحالل أمر آخر مل يشرع ذلك السبب له ،له
 (3)".املبيح لذلك األمر اآلخر

 قلب األحكام الريابتة شرعًا": يف املوافقات تعريف مقارٌب، َنصُّه (5)-رمحه اهلل– وللشاطيب
كانت األحكام من خطاب التكليف  ،الباطن يف لغٍو ،الظاهِر صحيِح ر بفعٍلَخإىل أحكام ُأ

  (1)."أو من خطاب الوضع

                                           
أبو حمّمد عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الّصاحلي الّدمشقي احلنبلي اإلمام  :ابن قدامة (1)

املغين، وذّم : العاّلمة الّزاهد، كبا فقهاء احلنابلة يف زمانه، تتلمذ عليه غالب احلنابلة يف عصره، من آثاره املطبوعة
، وذيل طبقات احلنابلة، (111/ 11)ا أعالم الّنبالء، الّذهيب س: ينظر يف ترمجته. هـ110: الّتأويل، توّفي سنة

  .(144/ 1)ابن رجب 
  (.111/ 1)املغين  (1)
  (.41: )بيان الدليل على بطالن التحليل، ابن تيمية ص (4)
  (.194: )املرجع السابق ص (3)
احملقـق  الّشها بالّشـاطيب،   رناطياإلمام العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغ: الشاطيب (5)

املوافقـات،  : ، أصويّل مالكي بارع، من أشهر من صنَّف يف املقاصد الّشرعّية، من آثـاره القدوة اجلليل احلافظ
، إيضاح املكنون، البغدادي (31: )نيل االبتهاج، الّتنبك  ص: ينظر يف ترمجته. هـ780: واالعتصام، توّفي سنة

(1 /117).  
(1) (4 /109.)  
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 ومن خالل تأمل ما سبق من التعريفات وغاه يتب  أن احليلة مبعناها اخلاّص هي الطريق أو
وهو  .واجٍب أو إسقاِط ُيقَصد هبا التوصُُّل إىل حمرٍمالوسيلة ال  ظاهرها املشروعية، إال إنه 

 .لة عند اإلطالقاملراد باحلي
علـى   ،مشروعة الظـاهر وسائل وطرق  استعمال هي: وعليه فيكون املراد باحِلَيل الرِّبوية

لغا املقصد الذي ُشِرعت له، وإمنا املقصود هبا استحالل  وأ ،تكون غا مقصودة فيه وجٍه
 .الربا
 

 (1) ركان الحيلة الربوية: الثاني الفرل

قول بأن احِلَيل عمومًا، واحليلة الربوية الول احليل، ميكن تأمُّل كالم أهل العلم حمن خالل 
 :هي ،على وجه اخلصوص تقوم على أركان ثالثة

أيت به الذي َي ،املشروع يف ظاهره -أو غاه ٌدْقَع–وهو الِفعل : (املَتَحيَّل به)الوسيلة  .1
ُيشرع هذا  أو يقصد باإلتيان به ما مل ،دون قصد له -مقترف احليلة الربوية–امُلَتحيِّل 
 . الِفعل له

شارة إىل أن كلَّ من وقفت على كالمه من أهل العلم ممن حتدَّث عـن  هذا وجتدر اإل
ـ  (املَتَحيَّل به) يشترط يف -مبعناها االصطالحي اخلاص–احِلَيل  روعًا يف أن يكون مش
ب وعليه فإن ارتكـا  (4)؛-"الظاهر بفعل صحيح" (1)،.."َعقًدا ُمباحًاأن ُيظِهَر "- ذاته

حمرَّم أو الستحالل مبـاح أو إسـقاط   غرض امُلحرَّم للتَوصُّل به إىل غرض مباح أو 
 .اتفاقًا -مبعناها االصطالحي اخلاّص– واجب ليس من باب احِلَيل

                                           
: ، احليل الفقهية، صاحل بوبشيش ص(114: )سد الذرائع عند شي، اإلسالم ابن تيمية، إبراهيم املهنا ص: ينظر (1)

  (.179 -118: )حس  حامد حسان ص/ ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، د(19 -15)
  (.111/ 1)املغين، ابن قدامة  (1)
  (.109/ 4)املوافقات، الشاطيب  (4)
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وهي الغاية ال  يقصد امُلَتَحيِّل الوصول إليها من حتويـل   :(هإلياملَتَحيَّل )ه امُلَتوسَّل إلي .1
أو  ،حنن بصدده يف هذا البحث استباحة أو حتليل الربـا  احلكم يف الظاهر، وهو فيما

 . صورة من صَوِره
وقد نص مجع من أهل . نيَّة امُلَتَحيِّل استحالل الربا أو صورة من َصَوِرههو و :الَقْصد .4

، ومن -وهو النية والقصد– هذا القيد اشتراط علىعن احِلَيل  العلم يف معرض كالمهم
سقوط الواجب، أو حل  يقصدأن " (1)،.."ريد به حمرمًاُي ًااحأن ُيظِهَر َعقًدا ُمب": ذلك
 (4)..."استحالل أمر آخر مل يشرع  يقصد به" (1)،.. "احلرام

إال  -الحي اخلاصباملعىن االصط–وعليه فُيمكن القول بأن الفعل ال يكون حيلة ربوية 
ِصد ذلك فال ُيَعدُّ ف استباحة الربا أو صورة من صوره، أما إذا مل يقإذا قصد به امُلَكلَّ

   .هبذا االصطالح ذلك حيلة
 

والمخارج الشرعية، الحيل الربوية الفر  بين: الثالث الفرل
( )

 

معىن خاّص، وآخـر  : اصطالحًا يف كتب الفقهاء على معني تقع " احليلة"تقدم بيان أن 
ىل املقصـود  التََّوصُّـُل إ : "وسبق وأن خلص الباحث إىل أن احليلة مبعناها العام هي. عام

بطريق خفي؛ سواٌء أكان هذا الطريق امُلَتَوصَّل به مشروعًا أم غا مشروع، وسواٌء أكانت 

                                           
  (.111/ 1)املغين، ابن قدامة  (1)
  (.41: )بيان الدليل على بطالن التحليل، ابن تيمية ص (1)
  (.194: )املرجع السابق ص (4)
: ، احليل الفقهية، صاحل بوبشـيش ص (37 -31: )أمحد سعيد حّوى ص/ صور التحايل على الربا، د: ينظر (3)

، احليل الشرعية يف جمال (105 -88: ) عمران علي ص، احِلَيل الشرعية يف الفقه اإلسالمي، تيسا(19 -15)
: ، سد الذرائع عند شي، اإلسالم ابن تيميـة، إبـراهيم املهنـا ص   (41 -11: )االقتصاد، إشراق اخلطيب ص

، (484 -1/498)، القواعد والضوابط املالية عند شي، اإلسالم ابن تيمية، عبدالسالم احلصّين (115 -114)
، املخـارج  (401 -400: )حممد احلبيب بن اخلوجة ص/ ملعتمدة يف املعامالت املالية، دمن املخارج الشرعية ا
  (.431 -441: )جاسم الياس  ص/ الشرعية واحِلَيل، د
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" املخارج الشـرعية "؛ وعليه فإن "الغاية ال  ُيراد التََّوصُّل إليها مشروعة أم غا مشروعة
 .مبعناها العام" احليلة"كليهما داخالن يف مفهوم " احليل الربوية"و

استعمال وسـائل وطـرق   "–مبعناها االصطالحي اخلاص " الربوية احليلة" وعند تعريف
مشروعة الظاهر على وجه تكون غا مقصودة فيه أو لغا املقصد الذي ُشِرعت له، وإمنا 

 ".املخرج الشرعي" عن مصطلح حينئذ، تتميز احليلة الربوية -"املقصود هبا استحالل الربا
من احلـرج واإل م بوجـٍه    ُيَتَوصَُّل به إىل التخلُّص كل ما وعليه فإن املخرج الشرعي هو

 .شرعيٍّ سائغ، من غا خمالفة مقاصد الشرع
ڱ ڱ   ڱ ژ : فسر مجع من أهل العلم قول اهلل  للمخرج الشرعي وحول هذا املعىن

 ژڱ ں   ں ڻ 
   (1).جيعل له خمرجًا من احلرام إىل احلالل: بـ (1)

مشروع " املخرج الشرعي"حمرَّمة على كلِّ حال، و" لرِّبويةاحليلة ا"وبناء على ما سبق فإن 
على كلِّ حال، واخلالف ب  أهل العلم إمنا وقع يف بعض املسائل والصَُّور هل هي داخلة 

حدِّ األوىل حكـم   تيف حدِّ احليلة الربوية، أو يف حدِّ املخارج الشرعية؛ فمن أدخلها حت
 . حكم باإلباحة بالتحرمي، ومن أدخلها يف حدِّ الريانية

، لفهم كالم أهـل  "احليلة"و" املخرج الشرعي: "وتتأكد أمهية التفريق ب  مصطلحيهذا 
العلم على وجهه؛ إذ إن منهم من أطلق القول جبواز احِلَيل، ومنهم من أطلق القول بتحرمي 

موضع  احِلَيل، ومنهم من فصَّل فأجاز نوعًا من احِلَيل وحرم نوعًا آخر، ومنهم من أمجل يف
 . وفصل يف آخر وحنو ذلك

فُيحَمل كالمه على احليلة مبعناهـا االصـطالحي   : وعليه فمن أطلق القول بتحرمي احِلَيل
أو احِلَيل " املخارج الشرعية"فُيحَمل كالمه على : اخلاص، ومن أطلق القول بإجازة احِلَيل

 .الداخلة يف معىن احليل مبعناها االصطالحي العام–املباحة 
 :ليتب  ما ُذِكر -رمحهم اهلل–مقتطفات من كالم األئمة إليك و

                                           
  (.1) :، اآليةالطالقسورة  (1)
/ 19)، روح املعاين، األلوسي (178/ 9)، البحر احمليط، أبو حيان (181/ 9)زاد املسا، ابن اجلوزي : ينظر (1)

141.)  
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ليس كل حيلة يف الشرع مذمومة، بل فيهـا  : "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
 ى يف اللغـةِ سمَّما ُيلَّليس ُكوهو أنه ، ..حيل حممودة، كمخادعة الكفار يف اهلروب منهم

فإن اهلل سبحانه  ؛ه مريل احِلَيل احملرَّمة حرامًاأن يتوهم أن أو يسميه بعض الناس حيلة ،حيلًة
ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ  :قال يف تنزيلـه  

ژھ ھ  
 حتال املؤمن املستضعف على التخلص من ب  الكفار لكان حممودًاافلو  ؛(1)

أو  ،ل على حصول ما فيه رضى اهلل ورسولهلناس يف التلطف وحسن التحيُّلو ... ،يف ذلك
فإن كان املقصود أمرا حسنا كانت حيلة  ...، د اإلسالم وأهله سعي مشكوردفع ما يكي

ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ڇ: وملا قال النيب  .كانت قبيحة وإن كان قبيحًا ،حسنة
ڇحمارم اهلل ألدىن احليل افتستحلو

طلقت قصد يف احليـل  صارت يف عرف الفقهاء إذا ُأ (1)
فهي  ،هلل أو آلدمّي وكل حيلة تضمنت إسقاط حقٍّ ،اليهودكحيل  ،ال  يستحل هبا احملارم

  (4)".فإن ترك الواجب من احملارم ؛تندرج فيما يستحل هبا احملارم
تقدم إبطاهلا وذمهـا   ال فإذا ثبت هذا فاحليل : "فقد قرر اآليت -رمحه اهلل–أما الشاطيب 

فرضنا أن احليلة ال هتـدم  فإن  ،شرعيًة وناقض مصلحًة شرعيًا والنهي عنها ما هدم أصاًل
 هـي النهي وال  يففغا داخلة  ؛باعتبارهاوال تناقض مصلحة شهد الشرع  ،شرعيًا أصاًل
  (3)."باطلة

                                           
  (.89: )، اآليةالنساءسورة  (1)
، هذا وقد أورده شي، اإلسالم ابن تيميـة يف  (37: )رواه اإلمام ابن بطة العكربي بسنده يف إبطال احليل ص (1)

وهذا إسناد جيد يصحِّح : "-بعد إيراد سنده-مواضع عدة من مصنفاته عن ابن بطة، وجوَّد إسناده، حيث قال 
جمموع الفتاوى : ، وينظر(55: )بيان الدليل على بطالن التحليل ص". وغُاه تارة، وحيسنه أخرىمريَله الترمذيُّ 

، واإلمام ابن كـريا يف تفسـا   (414/ 1)وقد تابعه على ذلك اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللهفان (. 18/ 18)
قـد ضـعفه يف    الشي، األلباينن إال إ (.130/ 1)، واإلمام السيوطي يف الدر املنريور (184/ 1)القرآن العظيم 

  .(475/ 5)، وإرواء الغليل (14: )غاية املرام ص: مواضع عدة من كتبه، منها
  (.158 -157: )بيان الدليل على بطالن التحليل، ابن تيمية ص (4)
  (.113/ 4)املوافقات  (3)
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 اُل هبا الرجـلُ تحَمذهُب علمائنا أن كل حيَلٍة َي" (1):-رمحه اهلل– احلمويُّ احلنفييقول و
وكل حيلٍة حيتال هبا  ...حترميًا فهي مكروهٌة، يعين ،ِل شبهٍة فيهاإلبطال حق الغِا أو إلدخ

  (1)."وصل هبا إىل حالٍل فهي حسنٌةليت ا عن حراٍم أوهبتخلص يالرجل ل
 

  حكم الحيل الربوية: الفرل الرابع

إمنا هي من احِلَيل احملرَّمة ال  ُيقَصد هبـا   (4)-مبعناها االصطالحي اخلاص–احليل الربوية 
الـ    احلرام بطريق ظاهرة اإلباحـة واحِلـلُّ،   إبطال احلق وإثبات الباطل، والوصول إىل

  (3):هذه األدلةومن . ة النقلية والعقلية على حترميهاتضافرت األدل
 

 ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ: قول اهلل سبحانه وتعاىل: الدليل األول

ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ گ گ گ   گ
(5)  

 
 : وجه االستدالل

قاصـدين بـه    ه اإلباحُةظاهُر فعٍلارتكاب قد احتالوا بن هؤالء القوم من بين إسرائيل إ
 .هلل بذلك أشد العذاب وجعلهم آيةاستحالل ما حرَّمه اهلل عليهم، فعاقبهم ا

                                           
من علماء احلنفّية، أصله مـن محـاة   شهاب الّدين أبو العّباس أمحد بن حمّمد مّكي احلسيين احلموي، : احلموي (1)

، ونفحات ظائرشباه والّناألعيون البصائر على حماسن كتاب غمز : وعاش بالقاهرة، توّلى خّطة اإلفتاء، من آثاره
 عجائـب و، (113/ 1)هدّية العارف ، البغدادي : ينظر يف ترمجته. هـ1089: القرب واالّتصال، توّفي سنة

  .(117/ 1)، اجلربيت اآلثار
  (.118/ 3)غمز عيون البصائر  (1)
  .الذي سبق بيانه يف الفرع األول من هذا املطلب (4)
وحيث إن هذا املوضوع فرٌع ضمن التمهيد هلذه الرسالة، وليس من صلبها فسيقتصر الباحث على شئ يسـا   (3)

  .علممن األدلة، متجنبًا اإلطناب وإيراد االعتراضات واملناقشات واإلجابة عنها، واهلل أ
   (.11 -15): ، اآليتانالبقرةسورة  (5)
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ففي هذا زجر عظيم ملن يتعاطى احليل على املناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهـو  "
 ،م حرماته والوقوف عنـدها إذ الفقيه من خيشى اهلل تعاىل حبفظ حدوده وتعظي ؛غا فقيه

 ومعلوم أهنم مل يستحلوا ذلك تكـذيباً  .ليس املتحيل على إباحة حمارمه وإسقاط فرائضه
 االتقاءظاهره ظاهر  ،واحتيال وإمنا هو استحالل تأويٍل ،بالتوراة ملوسى عليه السالم وكفرًا

  (1)."خوا قردًةِسُم -واهلل أعلم-وهلذا  ؛وباطنه باطن االعتداء
سـ،  لقد ُم :-وقد ذكر بعض احليل الربوية ال  يفعلها الناس- (1)يبكر اآلجر أبوقال "

قل أت صيد يوم السبت أهون عند اهلل وآلكل حو ،واهلل َقوصَد .اليهود قردة بدون هذا
ـ  (4):احلسنولكن كما قال  .من آكل الربا الذي حرمه اهلل باحليل واملخادعة جرمًا ل عجَّ

فحقيق باملؤمن أن حيذر " (3)؛"ئت عقوبة هؤالءرِجوُأ ،الوخيمة األكلةألولئك عقوبة تلك 
استحالل حمارم اهلل تعاىل، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه  

  (5)".من أعظم اخلطايا واملعاصي

  

                                           
  (.458 -459/ 1)إغاثة اللهفان، ابن القيم  (1)
، ريفالّش احلرم شي، القدوة، ثاحملّد مامأبو بكر حمّمد بن احلس  بن عبد اهلل البغدادي اآلجّري، اإل: اآلجري (1)

الّشـريعة،  : ، من آثـاره املطبوعـة  باعواّت ةسّن صاحب، عابدًا رًاخّي صدوقًا كانوصاحب الّتصانيف الّنفيسة، 
، واملقصد (144/ 11)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ410: توّفي سنةوأخالق محلة القرآن، 
  .(498/ 1)األرشد، ابن مفلح 

أحـد  هد الّناسك، بن ثابت، اإلمام الّزا موىل زيِد ،أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصريهو  :احلسن (4)
: ، توّفي سـنة -خمطوط–، ورسالة يف فرائض اإلسالم -مطبوع-جزء يف فضائل مّكة  :، من آثارهكبار الّتابع 

  .(514/ 3)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (141/ 1)حلية األولياء، أبو نعيم : ينظر يف ترمجته. هـ110
  (.148/ 5)إعالم املوقع ، ابن القيم  (3)
  (.38: )يان الدليل على بطالن التحليل، ابن تيمية صب (5)
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: يقـول  أنه مسع رسول اهلل  (1)-رضي اهلل عنهما-جابر بن عبداهلل عن : الدليل الثاين
    (4).ڇ م باعوه فأكلوا مثنه (1)اهلل اليهود، إن اهلل ملَّا حرَّم شحومها مجلوه، قاتلڇ

 
 : وجه االستدالل

أن اليهود ملا حرم اهلل عليهم الشحوم أرادوا االحتيال على االنتفاع هبا على وجه ال يقال "
 م  ،وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسـم الشـحم   ،يف الظاهر إهنم انتفعوا بالشحم فجملوه

 م مع أهنم احتالوا حيلة خرجوا هبا  .لئال حيصل االنتفاع بع  احملرم ؛انتفعوا بريمنه بعد ذلك
علـى   -سبحانه وتعاىل-لعنهم اهلل  ،ظاهر التحرمي من هذين الوجه  نم -يف زعمهم-

أنه  تب  هذا فمعلوٌم اإذ ... ؛إىل املقصود على هذا االستحالل نظرًا لسان رسول اهلل 
وبظاهر من القول دون رعاية ملقصود الشيء احملـرم   ،مبجرد اللفظ التحرمي معلقًا لو كان

 : مل يستحق اليهود اللعنة لوجه  ومعناه وحقيقته
كما خيرج الربـا   ،(3)كًاَدوصار َو ،ه عن أن يكون شحمًاِلْمإن الشحم خرج جَب: أحدمها 

فإن من أراد أن يعطي  ،ستحل ذلكعند من ي باالحتيال فيه عن لفظ الربا إىل أن يصا بيعًا
ـ  منه  م أخذها ،فأعطاه حريرة بألف ومائة مؤجلة ،بألف ومائة إىل أجل ألفًا  ٍةبألف حالَّ

ال فرق بينهما من حيث احلقيقة واملقصود إال  ،بألف ومائة فإن معناه معىن من أعطى ألفًا
 .ما ب  الشحم والودك

                                           
بن عمرو بن حرام األنصاري اخلزرجي السَُّلمي املدين الفقيه، صحايب جليل من  جابر بن عبد اهللأبو عبد اهلل  (1)

 ، روى عنه مجاعة من الّصحابة، له وألبيه صحبة، توّفي الّسبعة املكريرين من رواية احلديث عن رسول اهلل 
  .(343/ 1)، ابن حجر اإلصابة، و(198/ 4)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ79: سنة

  .إذا أذبته، واجتملته أيضا؛ مجلت الشحم وأمجلته: يقال ،وفيه لغتان. أي أذابوه واستخرجوا دهنه: مجلوه (1)
، (141/ 1)ق يف غريب احلديث، الزخمشري ، الفائ(189/ 3)غريب احلديث، أبو عبيد القاسم ابن ساّلم : ينظر

 (.  189/ 1)النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثا 
يف  ومسـلم يف صـحيحه  ، (93/ 4)بيع امليتة واألصنام : البيوع، باب: يف كتاب رواه البخاري يف صحيحه (4)

  .-اللفظ للبخاريو–( 8/ 1)حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام : ، بابالبيوع: كتاب
  (. 118/ 5)النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثا ". ُهو َدَسم اللَّْحِم وُدْهُنه الذي ُيْسَتْخَرج منه: "الَوَدك (3)
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فيلزم من راعى جمـرد األلفـاظ    ؛ا انتفعوا بالريمنوإمن ،عوا بع  الشحمفإهنم مل ينت: ينالريا
تب  أن فعل أرباب احليل ر ِكومما ُذ، ...م ذلك والظواهر دون املقاصد واحلقائق أن ال حيرِّ

  (1)."من جنس فعل اليهود الذي لعنوا عليه سواء بسواء
 

 :يقـول  رسول اهلل  مسعت رسول اهلل: قال عن عمر بن اخلطاب : الدليل الثالث
   (1).ڇ ...إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكلِّ امرئ ما نوىڇ

 
 : وجه االستدالل

وبـه   ،وهذا احلديث أصل يف إبطال احليـل : "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
معاملة يعطيه فيها ألفـا بـألف    فإن من أراد أن يعامل رجاًل .على ذلك البخارياحتج 

إمنا نوى باقتراض  ،بستمائة يساوي مائة سعمائة وباعه ثوبًافأقرضه ت ،ومخسمائة إىل أجل
أن أكريرها  -ال  أظهر أهنا مثن-وإمنا نوى بالستمائة  ،التسعمائة حتصيل ما رحبه يف الريوب

وهذا مقصود فاسد غا  ،فال يكون له من عمله إال ما نواه بقول النيب  ؛ربح التسعمائة
 (4)". الشرعيف رًافيكون مهَد ... ؛صاحل وال جائز

وال خيلصه مـن  ، وقع يف الربا ؛ى بعقد البيع الربافمن نو: "-رمحه اهلل–يقول ابن حجر و
كـان   ؛أو حتليل ما حرم اهلل ،د به حترمي ما أحل اهللِصوكل شيء ُق ... ،اإل م صورة البيع

والفعـل   ل على الفعل احملرم ب  الفعل املوضوع لهوال فرق يف حصول اإل م يف التحيُّ ،إمثًا
 (3)".املوضوع لغاه إذا جعل ذريعة له

 

                                           
  (.11 -59: )بيان الدليل يف بطالن التحليل، ابن تيمية ص (1)
ومسلم ،  (1 /1)وحي إىل رسول اهلل كيف بدء ال: بدء الوحي، باب: يف كتاب رواه البخاري يف صحيحه (1)

 وأنه يدخل فيه الغزو وغاه من األعمـال ، ڇإمنا األعمال بالنيةڇ: قوله : اجلهاد، باب: يف كتاب يف صحيحه
  .-واللفظ للبخاري–( 55/ 7)

  (.51 -50: )بيان الدليل يف بطالن التحليل، ابن تيمية ص (4)
  (.419/ 11)فتح الباري  (3)



        
 التمهيد  
  

 

55 

 اإلمجاع: الرابعالدليل 

مجعـوا  أ رسول اهلل  أصحاب أنومما يدل على التحرمي ": -رمحه اهلل–يقول ابن القيم 
 ،بل هي من أقوى احلجج وآكدها ،مجاعهم حجة قاطعةإو ،على حترمي هذه احليل وإبطاهلا

 عن غا واحـد "به ما ورد  ب  ذلكت، ومما ي"وثق لدينهومن جعلهم بينه وب  اهلل فقد است
وعبد اهلل  (1)،مريل أيب بن كعب [-رضوان اهلل عليهم أمجع –بة االصح: أي] من أعياهنم
أهنـم   (5)،وعبد اهلل بن عباس (3)،ووعبد اهلل بن عمر (4)،وعبداهلل بن سالم (1)،بن مسعود

وأهنم جعلـوا   ،فأه عليها أو حسبها من دينههنوا املقرض أن يقبل هدية املقترض إال إذا كا
ب أن وِجوالعادة ُت ،وهذه األقوال أيضا وقعت يف أزمنة متفرقة يف قضايا متعددة .قبوهلا ربا

ن ْومََّسال سيما وهؤالء امُل ،بعينه اهر واحد منهتوإن مل يش ،يشتهر بينهم جنس هذه املقالة
وكانت نفوس البـاق    ،كى إىل غاهمهم أعيان املفت  الذين كانت تضبط أقواهلم وحت

منهم خالف هؤالء مع تباعـد   ل أن أحدًانَقومع ذلك فلم ُي ،مشرئبة إىل ما يقول هؤالء
                                           

بأخذ  ، ومن األربعة الذين أمر الّنيّب ، الّصحايّب اجلليل سّيد القّراءبن قيس األنصاري ُأَبيُّ بن كعبنذر أبو امل (1)
جبمـع   ، وهو الذي أمره عريمان بن عّفـان  ، شهد َبْدًرا واملشاهَد كلَّهاالقرآن عنهم، وأحد ُكتَّاب الوحي

/ 1)، ابن حجر ، واإلصابة(498/ 1)الء، الّذهيب ّنبسا أعالم ال :ينظر يف ترمجته. هـ11: القرآن، توّفي سنة
17).  

بن غافل اهلذيل املّكي، الّصحايب اجلليل املشهور، من الّسابق  إىل اإلسالم،  عبد اهلل بن مسعودأبو عبد الّرمحن  (1)
رياًا، توّفي سنة وأّول من جهر بقراءة القرآن، شهد بدرًا وهاجر اهلجرت ، اإلمام احلرب فقيه األمة، روى علمًا ك

  .(144/ 3)، ابن حجر ، واإلصابة(311/ 1)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ41
بن احلارث اإلسرائيلي  ّم األنصاري، صحايب جليل قيل إّنه من نسـل يوسـف    عبد اهلل بن َساَلمأبو يوسف  (4)

 مقدم الّنيّب ، كان أحد أحبار اليهود، عاملا بالّتوراة، أسلم عند  ينظر يف . هـ34إىل املدينة، توّفي سنة
  . (119/ 3)، واإلصابة يف متييز الّصحابة، ابن حجر (317/ 1)تاري، اإلسالم، الّذهيب : ترمجته

بن العاص القرشي، صحايب بن صحايب، لـه مناقـب    عبد اهلل بن عمرو -أبو عبد الّرمحن: وقيل-أبو حمّمد  (3)
ينظر يف . هـ19يف العلم والعمل، له يف كتب الفقه واآلثار آراء فقهّية كرياة، توّفي سنة وفضائل ومقام راس، 

  .(181/ 3)، واإلصابة يف متييز الّصحابة، ابن حجر (78/ 4)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ترمجته
وترمجـان   ، حرب هذه األّمة ، ابن عّم الّنيّببن عبد املّطلب القرشي اهلامشي  عبد اهلل بن عّباسأبو العّباس  (5)

تنوير املقباس يف تفسا ابن عّباس، توّفي سنة : مّساه بادي صاحب القاموس احمليط تفساًاا، مجع له الفاوزالقرآن
  .(131/ 3)، واإلصابة، ابن حجر (441/ 4)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب  :ينظر يف ترمجته. هـ19
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كانت هذه أقواهلم يف اإلهداء إىل املقرض مـن   وإذا... األوقات وزوال أسباب الصمات 
أو  !و مسـاقاة؟ فكيف باملواطأة على احملاباة يف بيع أو إجـارة أ  ،غا مواطأة وال عرف
 (1)!".عارية وحنو ذلك من التربعات؟ باملواطأة على هبة أو

                                           
  (.131 -131: )ل، ابن تيمية صبيان الدليل يف بطالن التحلي (1)
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 المرابحة في اللغة

 ِهِتاَرَجيف ِت َحِبوَراملراحبة يف اللغة مفاعلٌة من الرِّبح، وهو الَفضُل والزِّيادُة والنَّماء يف التجر، 
 .ِبعُت السِّلعَة مراحبًة، إذا مسَّيُت لكلِّ قدٍر من الريَّمِن ِرحبًا :يقال. حًابَُّروَت حًاْبح ِررَبَي

هذا واملفاعلة هنا ليست على باهبا؛ ألن الذي يربح هو البائُع فقط؛ فكانت من املفاعلـة  
  (1).اآلخَر ن أربَحْيَعباِيأحد املت ألنَّ ؛باحمبعىن إْرهنا  راحبةال  ُتسَتخَدُم يف الواحد، أو أن امل

 
 مرابحة في اصطالح الفقهاءال

هي أحد أنواع بيِع األمانة؛ حيث يقسِّم الفقهاء البيع من جهة طريقـة حتديـد   ( املراحبة)
 .الريَّمن إىل بيع مساومة، وبيع أمانة

هو بيع السِّلعة بالريَّمن الذي يتفق املتبايعان عليه دون النَّظر، أو االعتمـاد  : فبيُع املساومة
  (1).الذي اشتراها البائع بهعلى مثِنها اأَلوَِّل 
فهو بيُع السِّلعة بناًء على الريَّمن الذي اشتراها به البائع؛ وعليه فهو مؤَتَمٌن : أما بيُع األمانة

 . يف اإلخبار حبقيقة تكلفة شرائه للسِّلعة، وهو سبب تسميته ببيِع األمانة
 : هذا وإن أبرز أنواِع بيِع األمانة ثالثة

أو نقـص  ( ربح)ية، وهو بيُع السِّلعِة مبريِل ما اشتراها البائُع به دون زيادة بيُع التَّول: األول
  (4)(.خسارة)

بيُع احلطيطة أو الوضيعة أو املواضعة، وهو بيُع السِّلعِة مبريِل ما اشتراها البائُع به مع : الرياين
 (1).مبقداٍر حمدٍَّد معلوم( خسارة)خصٍم 

                                           
، لسان (373/ 1)، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (117/ 4)الع ، اخلليل بن أمحد : يف( ربح)مادة : ينظر (1)

، شرح حدود ابن عرفة، (110 -118/ 1)، القاموس احمليط، الفاوزابادي (71 -75/ 1)العرب، ابن منظور 
  (.493: )األنصاري ص

  (.494: )جع السابق صاملر: ينظر (1)
، روضة الطالب ، (115/ 4)، حاشية الصاوي على الشرح الصغا (110/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (4)

  (.173/ 1)، املغين، ابن قدامة (193/ 4)النووي 
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 (1).لعِة مبريِل ما اشتراها البائُع به مع ربٍح معلومبيُع املراحبة، وهو بيُع السِّ: الريالث
هذا وقد ذهب مجاها أهل العلم إىل جواز املراحبة، بل حكى اإلمجاع على جوازها غـُا  

رمحـة اهلل علـى   –واإلمام ابن قدامة  (4)اإلمام الكاساين،: واحٍد من أهل العلم، ومنهم
 (3).-اجلميع

بيع املراحبة مبناه على األمانة، ألن  ىل أهل العلِم من املراحبة؛ومع ذلك فبيُع املساَومِة أحبُّ إ
وإخباُر البائِع بالتَّكلفة الفعلية للسِّلعة، وهو ما قد يعتِوُره اخلطأ أو النسيان أو عدم الضبط، 
أو اللبس ب  ما جيب اإلفصاح عنه، وما ال جيب اإلفصاح عنه، ويف املقابل فهذا االلتـزام  

 . يف بيع املساومة؛ فكان أوىل وأحب غا الزٍم شرعًا
أحب إىل أهل العلم وأحسن  (1)ةالبيع على املكايس" (5):-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن رشد 

من  عندي أسهُل مُةواملساَو :قال أمحد: "-رمحه اهلل–ويقول اإلمام ابن قدامة  (7)،"عندهم
فيـه إىل   وحيتاُج ،يِرمن املشَت واسترساٌل أمانٌة تعتريِه املراحبِة بيَع وذلك ألنَّ ؛املراحبة بيِع

                                                                                                                         
حملتـاج،  ، مغين ا(115/ 4)، حاشية الصاوي على الشرح الصغا (110/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (1)

  (.540/ 1)، كشاف القناع، البهويت (177 -171/ 1)، املغين، ابن قدامة (101/ 1)الشربيين 
، حاشية الدسوقي على الشـرح  (110/ 5)، بدائع الصنائع، الكاساين (94/ 14)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)

 -195/ 4)، النـووي  ، روضة الطـالب  (115/ 4)، حاشية الصاوي على الشرح الصغا (158/ 4)الكبا 
  (.518/ 1)، كشاف القناع، البهويت (111/ 1)، املغين، ابن قدامة (101/ 1)، مغين احملتاج، الشربيين (191

 (.110/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (4)
ء احلنفّية احلليب، من كبار فقها -الكاشاين: ويقال-عالء الّدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين : الكاساين

بدائع الّصنائع يف ترتيب الّشرائع، والّسلطان املب  يف أصول الـّدين،  : املصّنف ، ُيعَرف مبلك العلماء، من آثاره
/ 1)حاّجي خليفة ، وكشف الّظنون، (1/133)اجلواهر املضّية، القرشي : ينظر يف ترمجته. هـ597: توّفي سنة
471). 

 (.111/ 1)املغين، ابن قدامة : ينظر (3)
أبو الوليد حمّمد بن أمحد بن أمحد القرطيب املشهور بابن رشد اجلّد، اإلمام العالمة شي، املالكية، : ابن رشد اجلد (5)

املقّدمات : ويل قضاء اجلماعة يف قرطبة، كان فقيهًا عاملًا حافظًا للفقه، مقدَّمًا فيه على مجيع أهل عصره، من آثاره
، (501/ 18)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ510: ، توّفي سنةاملمّهدات، والبيان والّتحصيل
 .(179/ 1)الدِّيباج امُلْذهب، ابن َفْرُحون 

  .املساومة: أي (1)
  (.148 /1)املقدمات املمهدات  (7)
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علـى   فيكوُن ،ٍطَلأو َغ تأويٍل يف نوِع فِسهوى النَّ ُنؤَموال ُي، ..على وجِهِه اِلاحَل تبيِ 
 (1)".وأوىل ذلك أسلُم ُبوجتنُّ ،وغرٍر خطٍر
 

 المرابحة المصرفية

ال تتاجر يف السَِّلِع والبضائع ملَّا كانت املصارف اإلسالمية بطبيعِة نشاِطها ال متلُك سلعًا، و
ولذلك فقد ُطوِّر عقـُد   (1)بشكٍل رئيس فإنَّ املراحبة بتعريفها السابق مل تكن حملَّ تطبيق،

املراحبـة  "املراحبِة ليوائَم طبيعَة العمِل املصريفِّ املعاصر، وهو ما نتَج عنه ما ُيَسـمَّى بــ   
أن : ، واملقصود هبا"املراحبة املركَّبة"، أو "بالشِّراء -أو الواعد–املراحبة لآلمِر "، أو "املصِرفيَّة

يتقدم العميل إىل املصرف بطلب شراء سلعة معينة، مع وعِد العميِل للمصرِف بشراِء هذه 
 (4).السِّلعة من املصِرف باألجل، بربٍح معلوم بعد شراء املصرف هلذه السلعة ومتلُُّكِه هلا

اإلمام حممد بـن احلسـن   : إىل هذه الصيغة، ومنهموقد أشار بعض املتقدم  من الفقهاء 
 .-رمحة اهلل على اجلميع– (1)واإلمام ابن القيم (5)واإلمام الشافعي، (3)الشيباين،

: من أبرزها (1)إىل جواز املراحبة املصرفية بضوابط وشروط، (1)وقد ذهب مجاها املعاصرين
ملتَموِّل، واشتراط عدِم وجوِد مواعدٍة وجوب متلُّك البائع السِّلعَة وقبضها قبل بيعها على ا

 .ملزَمٍة للطرف  قبل متلُّك البائع للسلعة، وأن تكون السِّلعة املبيعة مباحة

                                           
  (.173/ 1) املغين (1)
  .إال يف حدود ضيِّقة، وبشكٍل حمدود جدًا (1)
، البحـوث وأوراق  (518 -513: )عبدالرزاق اهلي  ص/ سالمية ب  النظرية والتطبيق، داملصارف اإل: ينظر (4)

  (.1100 -815/ 1)العمل ال  اشتملت عليها جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس 
 (.144: )املخارج يف احليل ص: ينظر (3)

 الكويف، اإلمام الفقيه اجملتهد، كـبا أصـحاب   أبو عبد اهلل حمّمد بن احلسن بن فرقد الّشيباين: حمّمد بن احلسن
اجلامع الكبا، واآلثار، نشر فقه اإلمـام أيب حنيفـة،   : اإلمام أيب حنيفة، وصاحب التصانيف البديعة، من آثاره

، وسا (193/ 3)وفيات األعيان، ابن خّلكان : ينظر يف ترمجته. هـ198: وكان من أفصح الناس، توّفي سنة
 (143/ 8)الّذهيب  أعالم الّنبالء،

  (.48/ 4)األم : ينظر (5)
  (.340/ 5)إعالم املوقِّع  : ينظر (1)
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 تطور المرابحة المصرفية

 
يف -توسَّعت املصارف اإلسالمية يف استعمال عقود املراحبة يف الّتمويل حىت أصبحت ُتَمريِّل 

  (4).عقود التَّمويل املتوافقة مع الشريعةمن حجم % 80ما يقارب  -بعض األحيان
من الناحية " املراحبة"وواكب التوسَُّع الَكمِّي يف عقود املراحبة املصرفية تطورات يف تطبيق 

النوعية والكيفية؛ إذ مل تعد املراحبُة مقتصرًة على التَّمويِل السَِّلِعيِّ لألفراد، بـل انتقلـت   
ِة إىل مدًى أرحَب من ذلك حيث أصبحت املراحبة مع متويـل  املصرفيَُّة اإلسالميَُّة باملراحب

شراء السلع  متويِلاألفراد أداة فاعلة لتمويل املؤسسات والشركات مبختلف احتياجاهتا من 
 متويِل، وعمليات االستااد والتصدير متويِل، إىل والبضائع واملواد املختلفة من السوق احمللي

 .، وغا ذلك(اآلالت واملعدات)ألصول الريابتة ا
ومع اإلقبال املتزايد على املصارف اإلسالمية، ورغبة هذه املصارف يف تلبية االحتياجات 

لتقّدم يف صيغ ومنتجات " املراحبة"بدأ تطوير فقد املختلفة لعمالئها من األفراد والشركات 
مـه  وهو املنتج الذي تقد" اعتماد املراحبة"ومن أمريلة ذلك ما يسمى بـ  ،مصرفية حديرية

بعض البنوك اإلسالمية كبديل شرعي لتمويل االعتمادات املستندية ال  ُتعد جزءًا مهمـًا  
 .من أعمال التجار يف االستااد والتصدير

                                                                                                                         
الصادر عن ندوة الربكة األوىل لالقتصاد اإلسالمي املنعقدة يف عام ( 9/ 1: )القرار ذي الرقم: ومن أمريلة ذلك (1)

در يف الـدورة اخلامسـة   الصا( 4/5، 1/5) 31 – 30: هـ، وقرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم1304
الصادر عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسـبة واملراجعـة   ( 9: )هـ، واملعيار الشرعي رقم1/5/1308-1بتاري، 

للمؤسسات املالية اإلسالمية، وفتاوى عدة صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية، مريل 
اهليئات الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية حول العامل ، وقرارات وفتاوى (17453: )الفتوى رقم
  .بال استريناء

 .بعض هذه الشروط والضوابط حمل خالف (1)
من  %80أن التمويل باملراحبة والتورُّق ميريل قرابة  -م1009صدرت يف مارس –حيث أظهرت دراسة حتليلية  (4)

دراسة حتليليـة لواقـع   : ينظر. يف اململكة العربية السعودية ميةاملتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالسوق التمويل 
  .(11: )حممد البلتاجي ص/ السوق املصريف السعودي، د
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ما تقدمه اهلندسة املالية اإلسالمية وخرباء تطوير  يه" املراحبة"يف عقد  البارزةإال أن النقلة 
ات مصرفية شرعية تفي باالحتياجـات  منتجات املصرفية اإلسالمية من استحداث منتج

التمويلية واالستريمارية والتجارية املستِجدَّة لعمالء املصارف اإلسالمية وتعـاجل املخـاطر   
-وتفي باملعايا الفنية واالئتمانية، وذلك من خالل املواءمة ب  أكرير من عقـٍد شـرعي   

  (1).يف صورة منتج مصريف حديث -كاملراحبة واإلجارة على سبيل املريال
قد توسَّع استخدامه يف الواِقِع " املراحبة"هذا وإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن مصطلح 

لسـلعٍة اشـتراها    آجِل بيٍعالعملي يف املصارف اإلسالمية حىت أصبح يشمل بعمومه كلَّ 
راحبـة  امل) ؛ سواٌء أكان بيعًا آجاًل على سبيل املراحبِةاملصِرف بناًء على وعِد عميله أو طلبه

أم املساومِة، وسواٌء أكان املتموِّل سيستعمُل السِّلعَة املبيعَة  (البسيطة كما هي عند املتقدِّم 
 . -(مركَّبًا) تورُّقًا بسيطًا أم منظَّمًا–عليه باألَجل، أم سيتورَّق هبا 

ال )واألبرُز يف ذلك أن املصِرف قد يبيع سلعًة على عميلِه باألجل على سـبيِل املسـاَومة   
؛ ألن املصِرف اشـترى  "بيِع مراحبة"، ومع ذلك فإنه ُيسمَّى يف الواقع العمليِّ بـ (املراحبة

وهلذا فقد ذهبت بعـض قـرارات    (1)،هذه السِّلعة بناًء على رغبِة العميل ووعِده بالشِّراء
وفتاوى اهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية إىل عدم املمانعة من تسمية هذه الصورة بـ 

، ولكن مع إلزام املصرف باإلفصاح لعميله أن العقَد يتمُّ علـى سـبيِل   "راحبة مصرفيةم"
املساَومة، وهو ما يقتضي عدم إلزام املصِرف ببيان التكلفة احلقيقية ال  اشـترى السِّـلعة   

  (4).هبا

                                           
املراحبة بربٍح متغيِّر، ومتويـل االسـتريمار يف   : )ومن أبرز هذه املنتجات املستجدة يف املراحبة، املنتجات الريالث (1)

  .مبشيئة اهلل البابال  سيتعرَّض الباحث لدراستها يف هذا ( األسهم، وشراء املديونيات املؤجَّلة
  ".بالشِّراء( أو الواعد)البيِع اآلجِل لآلمِر "يرى الباحث أن األدقَّ تسمية مريُل هذه الصُّورِة بـ  (1)
الـبالد   من الضوابط الشرعية للمراحبة الصادرة عن اهليئة الشَّرعية لبنك( 57)ومن ذلك ما جاء يف الفقرة الـ  (4)

جيب على البنك إبرام عقد بيع املراحبة بعقد منفصل عن الوعـد بالشـراء،   : "، ونصُّها(15: )بالقرار ذي الرَّقم
  ".ص يف العقد على أنه بيع مساومةوُيَن



 

 

 

 :الفصل األول
 المرابحة بربح متغيِّر

 
 :مباحثثالثة  وفيه

 

 ابحة بربح متغيِّرالتعريف بالمر: األول المبحث

 المرابحة بربح متغيِّرحكم : الثاني المبحث
المرابحة بربح دراسة تطبيقية ألحد عقود : الثالث المبحث
 متغيِّر
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 :المبحث األول

 التعريف بالمرابحة بربح متغير

  
 

إن من أبرز التحديات ال  تواجه املصرفية اإلسالمية املعاصرة هو آلية حتديـد الـريمن أو   
ح يف عقود التمويل طويلة األجل؛ حيث إنه يف ظل التقلبات الكـباة يف مؤشـرات   الرب

األرباح واألسعار، وتذبذبات معدالت التضخم فقد أصبَح من ِشبه املتعذِّر تقديُر ربـِح  
؛ حيـث إنَّ  -وباألخص يف عقود التمويل الكـباة –التَّمويل طويِل األجل بعائٍد ثابت 

بح مبقداٍر ثابت خيشى أن يرتفع يف املستقبل؛ فيكون خاسرًا املصرف ال يرضى بتحديد الرِّ
 .بذلك، ويف املقابل فإنَّ املتَموِّل ال يرضى بدفع ربٍح أكرير من السُّوق

هذا وقد كانت املصارف اإلسالمية حتتاط يف متويالهتا طويلة األجل فتضع احلد األعلـى  
أثناء مدة التمويل بأكملـها،   -بهأو ما يقار–الذي تتوقع أن تصل إليه معدالت األرباح 

ولكنها بذلك خسرت عمالءها لكون مقدار الربح الذي تطلبه أعلى بكريا من منافسيها 
 . التقليدي 

بل إن الواقع يشهد بأنه يف حاالت ليست باليساة أبَرم املتموِّلون عقوَد متويـٍل طويلـة   
باح، فلما اخنفضت هذه األجل مع مصارف إسالمية حال ارتفاع معدالت ومؤشرات األر

املؤشرات رجع كريٌا منهم على املصرف يطلب فس، العقد، أو ختفيض العائـد، بـل إن   
بعض هذه احلاالت كانت منشأ نزاٍع وخصومة؛ مما أفقد املصارف اإلسالمية شرحية مهمة 

 . من العمالء، وباألخص يف عقود التمويل الكربى
: رف اإلسالمية بدائل وحلول ِعدَّة، أمههـا ويف ظلِّ هذه احلاجة فقد طرحت بعض املصا

 .، وهي املنتج حمل الدِّراسة يف هذا الفصل(املراحبة بربٍح متغيِّر)
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األصل يف عقد املراحبة أن يكون رأس املال والرِّبح فيها حمدَّدًا مببلٍغ ثابت مقطوٍع يف جملس 
منها رأس املال ومخسون بعتك هذه السِّلعة بألٍف ومخس ؛ ألٌف : العقد، كأن يقول البائع

ُحكُم كوِن رأِس املال حمدَّدًا يف جملس العقد، وأما مقـدار  : إال إن حمل الدراسة هو. ربح
الرِّبح فيتَِّفق العاقدان يف جملس العقد على ربِطه مبؤشٍِّر منضبٍط عاّم العلُم بـه يف آجـاٍل   

 .مستقبلية حمدََّدة، وفق آليَّة حمدَّدة
حبة بربٍح متغيِّر يف الواقع العملي يف املصارف عرب آلياٍت ِعدَّة، أبرزها هذا ويتم تطبيق املرا

 : ما يأيت

بأكمله يف هناية املدة، وسداد األرباح فقط يف أقسااٍ    (1)سداد أصل املديونية: اآللية األوىل

 دورية طوال مدة املديونية

بأكمله يف هناية املدة الـ    وُيراد بذلك أن يتفق العاقدان على سداد املتموِّل ألصِل الدَّيِن
سنوية، أو نصف سـنوية، أو  )يتفقان عليها، بينما يدفع املتموِّل يف مواعيد دورية حمددة 

طوال مدَّة املديونية مقدار الرِّبح فحسـب والـذي   ( -كل ثالثة أشهر: أي–ربع سنوية 
 . يتحدَّد بناًء على مقدار املؤشِّر املتفق عليه

 :املريال اآليتهذا وميكن تصويرها يف 
تقدمت شركة إمسنت إىل مصرف إسالمي بطلِب شراء آالِت ومعداِت ومكائن مصنِع  .1

 100اإلمسنت ال  هي بصدد إنشائه من مَصنٍِّع هلا يف دولٍة أجنبية، قيمة هذه املعدات 
مليون ريال ترغب أن يشتريها املصِرف من املَصنِِّع األجنيب بـريمٍن حـالٍّ،  م يبيـع    

 .شركة اإلمسنت بريمن آجل مناملعدات املصرف هذه 

وافق املصِرف على إبرام الصَّفقة؛ وعليه فقد اشترى اآلالِت واملعداِت واملكائن مـن    .1
 .بريمٍن حالٍّ قدره مائة مليون ريال( املورِّد)املصنِّع 

                                           
رأس املال، أو ما قامت به السِّلعة على البنك، أو التكلفة، أو : (أصل الدين) أو، (أصل املديونية)املقصود بـ  (1)

  .Principalما يسمى باإلجنليزية 
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حقيقـة أو  –بعد متلُّك املصِرف لآلالِت واملعداِت، وَقْبِضها القبض املعتَبـر شـرعًا    .4
شركة اإلمسنـت،   منبرم املصِرف عقَد بيِع هذه اآلالت واملعدات باألجل ، أ-حكمًا

 :وكان من أبرز ما اشتمل عليه العقد ب  الطرف  ما يأيت

  عشرون عامًا(: مدة املديونية)أجل السداد. 

 حمرَّم من كلِّ عام؛ أي أن إمجايل عـدد   15سنوي يف : توقيت األقساط الدورية
 .قسطًا 10: األقساط هو

 أي أن الرِّبح يتكوَّن من جزئ ( %1+ املؤشِّر : )دار ِربح البنكمق : 

 وهو مقدار املؤشِّر املنضبط املتَفق عليه بينهما، والذي سُيرَجع إليه  :جزء متغيِّر
 .عند حلول كلِّ قسٍط ملعِرَفِة ِمقداره

 يضاف إىل مقدار املؤشِّر يف كلِّ ( كما يف املريال% 1)وهو الـ  :جزء ثابت
 .قسٍط

 من كلِّ عام ُينَظر إىل مقدار املؤشِّر،  م يضـاف   من حمرَّم 15وعليه ففي الـ
،  م ُيضَرب اجملموع يف إمجـايل  -كما يف املريال% 1الـ -إليه اجلزء الريابت 

فيتحدَّد بذلك مقدار القسط املطلوب سداده عند  -أي املائة مليون–املديونية 
 .حلول أجل القسط القادم

 ( املائة مليون ريال: أي)سيتم سداد أصل الدَّين بأكمله : لدينطريقة سداد أصل ا
يف هناية العشرين عامًا، وال َيدَفُع املديُن يف األقساط السنوية إال مقدار الرِّبح فقط، 

 . دون سداد أيِّ جزٍء من أصل الدَّين

 هـ، ويف ذلك التاري، نفِسه ُحدَِّد مقدار القسـط 1/1/1341أبرم الطرفان العقد يف  .3
يف % 3: رجع الطرفان إىل املؤشر املتفق عليه فُوِجد أنـه : القادم، وذلك ِوفق ما يأيت

، وُضـِرَب اجملمـوُع يف   %(1) م أضيف إليه اجلزء الريابت من الرِّبح  (1)ذلك اليوم؛

                                           
من األمهيَّة مبكان التنبُّه إىل أن املؤشِّر لو كان سنويًا، والقسط نصف سنوي، فإن مقدار املؤشِّر ُيقَسُم على اثن ،  (1)

سعر بينما لو كان املؤشِّر املتَّفق عليه يقدِّم سعرًا سنويًا، ونصف سنوي، وربع سنوّي يف نفس اليوم، فإنه يؤخذ بال
  .النصف سنوي الذي حيدِّده املؤشِّر يف ذلك اليوم
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، وبذلك حتدَّد مقدار القسط القادم الواجب السـداد يف  (املائة مليون)إمجايل املديونية 
 .ريال 6،111،111= 100،000،000× % 1% + 3: هـ وهو1/1/1341
: هـ دفعت شركة اإلمسنت القسط احلال واجـب السـداد، وهـو   1/1/1341يف  .5

ريال، ويف ذلك التاري، نفِسه ُحدَِّد مقدار القسط القادم، وذلك ِوفق  1،000،000
يف ذلـك اليـوم؛  م   % 381: رجع الطرفان إىل املؤشر املتفق عليه فُوِجد أنه: ما يأيت

املائة )، وُضِرَب اجملموُع يف إمجايل املديونية %(1)ضيف إليه اجلزء الريابت من الرِّبح أ
هـ وذلك على 1/1/1344، وبذلك حتدَّد مقدار القسط الواجب السداد يف (مليون

 .ريال 6،211،111= 100،000،000× % 1% + 381: النحو اآليت

فيه شركة اإلمسنـت  هـ ستدفع 1/1/1351وهكذا دواليك حىت حل آخر قسط يف  .1
املائـة  )باإلضافة إىل دفعها كامل أصل الدين ( + كما حتدََّد يف القسط السابق)الرِّبح 
 (.مليون

 

 توزيع سداد األصل والرِّبح على أقساٍ دورية طوال مدة املديونية : اآللية الثانية

ط دوريـة حمـدَّدة   وُيراد بذلك أن يتفق العاقدان على سداد املتموِّل ألصِل الدَّيِن يف أقسا
وُيضاُف إليه  (1)موزَّعة على كامل مدَّة املديونية،( سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية)

َدْفُع الرِّبح على اجلزء القائم غا املسدَّد من أصل الدين فحسب والذي يتحدَّد بناًء علـى  
 . مقدار املؤشِّر املتفق عليه

 :هذا وميكن تصويرها يف املريال اآليت

                                           
وجتُدر اإلشارة إىل أن توزيع أصل املديونية على األقساط ال يلزم أن يكون بشكٍل متساٍو؛ فقد يتم االتفاق يف  (1)

 جملس العقد على توزيع أقساط املديونية بشكٍل متفاِوت، كما إنه يف بعض احلاالت يعطي الدائن ما يسمى بـ
ال يسدِّد املدين فيها إال الربح فقط دون سداد أيِّ قسٍط مـن   -كستة أشهر، أو سنة، أو سنت –" فترة مساح"

  .أصل الدين،  م يبدأ يف سداد أقساٍط من أصل الدين باالقتران مع دفعه األرباح عن القائم من املديونية
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مت شركة طاان إىل مصرٍف إسالميٍّ بطلِب شراء أسطوِل طائرات من مَصنٍِّع هلا تقد .1
يف دولٍة أجنبية، قيمة هذا األسطول مليار دوالر، ترغب الشركة أن يشتري املصِرف 

 .األسطول من املصدِّر بريمٍن حالٍّ،  م يبيع املصرف األسطول منها بريمٍن آجل

 .وعليه فقد اشترى األسطول من املصنِّع بريمٍن حالٍّوافق املصِرف على إبرام الصَّفقة؛   .1

، أبـرم  -حقيقًة أو حكمًا–بعد متلُّك املصِرف لألسطول، وقبضه القبض املعتَبر شرعًا  .4
املصِرف عقَد بيِع األسطول مع شركة الطاان، وكان من أبرز ما اشتمل عليه العقـد  

 :ب  الطرف  ما يأيت

  سنوات عشُر(: مدة املديونية)أجل السداد. 

 األقساُط سنويٌة، حتلُّ يف العاشر من شعبان من كـلِّ  : توقيت األقساط الدورية
 .أقساط 10: عام؛ أي أن إمجايل األقساط هو

 أي أن الرِّبح يتكوَّن من جزئ ( %1+ املؤشِّر : )مقدار ِربح البنك : 

 سُيرَجع إليه وهو مقدار املؤشِّر املنضبط املتَفق عليه بينهما، والذي  :جزء متغيِّر
 .عند حلول كلِّ قسٍط ملعِرَفِة ِمقداره

 يضاف إىل مقدار املؤشِّر يف كلِّ ( كما يف املريال% 1)وهو الـ  :جزء ثابت
 .قسٍط

   وعليه ففي العاشر من شعبان من كلِّ عام ُينَظر إىل مقدار املؤشِّر،  م يضـاف
القـائم ممـا مل   ،  م ُيضَرب اجملموع يف املقدار -%1الـ -إليه اجلزء الريابت 
 -أي الباقي مما مل ُيَسدَّد من املليار دوالر كما يف املريـال –يسدَّد من املديونية 

 .فيتحدَّد بذلك مقدار القسط املطلوب سداده عند حلول أجل القسط القادم

 سيتم تقسيم سداد أصل الدَّين على عشـِر أقسـاٍط   : طريقة سداد أصل الدين
مليون دوالر ُتَسدَّد يف العاشر من شعبان من كـلِّ  متساوية، قيمُة كلٍّ منها مائة 

 . عام، مضافًة إىل مقدار الربح امُلسَتَحّق على اجلزء القائم مما مل يَسدَّد من املديونية

هـ، ويف ذلك التاري، نفِسه 1341أبرم الطرفان العقد يف العاشر من شعبان من عام  .3
 : وذلك ِوفق ما يأيت - والذي يتكون من جزئ–ُحدَِّد مقدار القسط القادم 

 دوالر 100،000،000: سداد حصة من أصل الدَّين. 
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 ومت حتديد ذلك من خالل الرجوع إىل املؤشر املتفـق  : املقدار املستَحق من الربح
يف ذلك اليوم؛  م أضيف إليه اجلزء الريابـت مـن الـرِّبح    % 4: عليه، فُوِجد أنه

وهو مليار دوالر؛ ألنـه مل  –القائمة  ، وُضِرَب اجملموُع يف إمجايل املديونية%(1)
× % 1% + 4: ، وبذلك حتدَّد مقدار الربح وهـو -يسدَّد منها شئ حىت اآلن

 .دوالر 30،000،000= 1،000،000،000

  مائـة  : هـ هـو 10/9/1341وبذلك يكون إمجايل القسط الواجب السداد يف
 .دوالر 041،111،111= دوالر  30،000،000+ مليون دوالر 

: هـ دفعت شركة الطاان القسط احلال واجب السـداد، وهـو  10/9/1341يف  .5
باآللية –دوالر، ويف ذلك التاري، نفِسه ُحدَِّد مقدار القسط القادم  130،000،000

 : ، وذلك ِوفق ما يأيت-نفِسها ال  ُحدِّد مقدار القسط السَّابق هبا

 دوالر 011،111،111: سداد حصة من أصل الدَّين. 

 ومت حتديد ذلك من خالل رجوع الطرف  إىل املؤشـر  : ق من الربحاملقدار املستَح
يف ذلك اليوم؛  م أضيف إليه اجلزء الريابت من الرِّبح % 481: املتفق عليه فُوِجد أنه

 800،000،000وهـو  –، وُضِرَب اجملموُع يف إمجايل املديونية القائمة %(1)
، وبذلك حتدَّد مقـدار  -بقدوالر؛ ألنه مت سداد مائة مليون منها يف القسط السا

 .دوالر 36،911،111= 800،000،000× % 1% + 481: الربح وهو
  مائـة  : هـ هـو 10/9/1344وبذلك يكون إمجايل القسط الواجب السداد يف

 .دوالر 036،911،111= دوالر  41،800،000+ مليون دوالر 
 .هـ10/9/1331وهكذا دواليك حىت حلول آخر قسط يف 

: يف هذه الصورة الريانية يظهر له أن الريمن فيها يتكوَّن من ثالثـة أجـزاء  هذا وإن املتأمِّل 
، اثنان منها ثابتان حمـددان يف  (حصة من أصل الدين، ومقدار املؤشر، واهلامش اإلضايف)

، ويبقى جزء واحد منـها  (احلصة من أصل الدين، واهلامش اإلضايف: ومها)جملس العقد 
 (. هو مقدار املؤشر)متغيِّر 
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 :المبحث الثاني

 حكم المرابحة بربح متغير

 
 

، وتوصيفها، ولكوِن من أهـم  "املراحبِة بربٍح متغيٍِّر"بناًء على ما سبق بياُنه من تعريٍف بـ 
ما ُيبىن عليه حكُم هذا املنَتج هو حترير املؤثِِّر من اجلهالِة والَغرر وغِا املؤثِّر منهما؛ فسيعقد 

الغرر واجلهالة، يتلوه بعرض اخلالف يف املسألة يف مطلـب  الباحث مطلبًا لدراسة ضوابط 
 . آخر
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 ( )املؤثر يف عقود املعاوضات املالية ( )ضوابط الغرر: املطلب األول

 
النهي عن بيع الغرر قاعدة عظيمة من قواعد فقه املعامالت يف الشريعة، وأصل من األصول 

 . ال  يرجع إليها حترمي مجلة من العقود والشروط
وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول " (4):-رمحه اهلل-ول اإلمام النووي يق

  (3)".ويدخل فيه مسائل كرياة غا منحصرة ،وهلذا قدمه مسلم ؛كتاب البيوع

                                           
؛ وعليه فسيستغين الباحـث  "اجلهالة"و" لغررا: "، عموم مصطلحي"الغرر: "يريد الباحث عند إطالق مصطلح (1)

عند ذكر مصطلح الغرر يف كريا من املواضع، وإن كانت الصورة أو املسألة جيتمع فيها " اجلهالة"عن تكرار لفظ 
 . اجلهالة والغرر معًا؛ لكون الغرر يشمل اجلهالة وزيادة

علم ُيدِخلون اجلهالة ضمن عموم معىن الغـرر،  هذا وإن هذا املنهج ليس بدعًا من األمر؛ إذ إن كرياًا من أهل ال
 :ومن ذلك. وذلك كريٌا يف كالمهم وتفريعاهتم، وهو أكرير من أن ُيحصر

  اجملهول كله يف الـريمن واملـريمن إذا مل   : بيع الغرر جيمع وجوهًا كرياة، منها: "-رمحه اهلل–يقول ابن عبدالرب
 (.141/ 11) التمهيد" يع الغررُيوَقف على حقيقة مجلته، فبيعه على هذا احلال من ب

  ؛ [الغـرر، واجملهـول  : أي]اعلم أن العلماء قد يتوسعون يف هات  العبـارت   : "-رمحه اهلل–ويقول القرايف
 (.1051/ 4)الفروق ". فيستعملون إحدامها موضع األخرى

 ر جمهـواًل،  الغرر أعم من اجلهالة، فكل جمهول غرر، وليس كل غر: "الصديق الضرير/ د.ويقول الشي، أ ...
 (.48: )الغرر وأثر يف العقود ص" ولكن ال توجد اجلهالة بدون الغرر

: عبداهلل السكاكر ص/ ، قاعدة الغرر، د(111 -591: )الصديق الضرير ص/ د.الغرر وأثره يف العقود، أ: ينظر (1)
سامي / إلسالمي، د، التحوُّط يف التمويل ا(113 -83: )ياس  دراركة ص/ ، نظرية الغرر، د(189 -179)

 -18)، (45 -19: )عبداهلل الصيفي ص/ ، اجلهالة وأثرها يف عقود املعاوضات، د(101 -91: )السويلم ص
، القواعد والضوابط الفقهية ألحكام (174 -155: )، أحكام التابع يف العقود املالية، عبداجمليد اخلن  ص(91

، دراسة شـرعية  (379 -334: )سليمان امللحم ص/ ، د، القمار(108 -197: )عبداجمليد دية ص/ املبيع، د
، املوسوعة الفقهيـة الكويتيـة   (111 -104: )ص حممد مصطفى الشنقيطي/ دألهم العقود املالية املستحدثة، 

  .الصديق الضرير/ د.، الغرر املانع من صحة املعاملة ومقداره، أ(157 -138/ 41)
بن مّري الّدمشقي الّنووي، الفقيه العاّلمة الّزاهد الّرّباين، شي، فقهاء  أبو زكرّيا حيىي بن شرف الدين :النووي (4)

: هـ ينظر يف ترمجته171: األربعون الّنووّية، واجملموع شرح املهّذب، توّفي سنة: الّشافعّية يف زمانه، من آثاره
  .(485/ 9)، وطبقات الّشافعّية الكربى، ابن الّسبكي (413/ 15)تاري، اإلسالم، الّذهيب 

  .(481 /5)شرح صحيح مسلم  (3)
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واعلم أن الشارع من حكمته ورمحتـه  : "-رمحه اهلل–ويقول الشي، عبدالرمحن السعدي 
قاعدة الربا، وقاعـدة  : يف دينهم ودنياهم، وأعظمهابعباده حرَّم عليهم معامالت تضرهم 
  (1)".الغرر وامليسر، وقاعدة التغرير واخلداع

وبتتبع الشريعة واستقرائها ُوِجد أن املعامالت : "-رمحه اهلل–ويقول الشي، عبداهلل البسام 
عدة الغـرر  قا: قاعدة الربا بأنواعه وصوره، الريانية: األوىل: احملرََّمة ترجع إىل ثالِث قواعد

قاعدة التغرير واخلداع جبميع ألوانه وأحواله؛ فكـل جزئيـات   : بأقسامه وأنواعه، الريالرية
  (1)".املعامالت احملرمة وصوره ترجع إىل هذه القواعد الريالث

عـن   رسول اهلل هنى ): حلديث أيب هريرة -هذا وإن كان األصل يف الغرر التحرمي 
العقَد أفسده، إال إن من األمهية مبكان تقرير أنه ليس كـلُّ   وأنه إذا َداَخَل (4)،-(بيع الغرر

غرر كذلك، وأن منه املؤثِّر وغا املؤثِّر، وينبغي التََّنبُّه إىل أن هنَي الشارع عن بيع الغـرر  
ليس املراد به مطلق الغرر؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لوقعت األمة يف احلرج، بل حَلُرمت مجلٌة 

الغرر ويعتريها  خيالطها -يف القدمي واحلديث–إن كرياًا من املعامالت  كباة من العقود؛ إذ
  (3).بوجه من الوجوه أو يف حال من األحوال

مـؤّثر   :نوع  اّتفقوا على أّن الغرر ينقسم إىل" (5):-رمحه اهلل– ابن رشديقول أبو الوليد 
   (1)".يف البيوع وغا مؤّثر

 ؛ٌلمكمِّ واجلهالِة الغرِر ومنُع ،صل البيع ضروريوكذلك أ: "-رمحه اهلل–وقال الشاطيب 
قد هنى عليه و: "ويقول يف موضع آخر (1)،"الحنسم باب البيع الغرر مجلًة ط نفُيِرفلو اشُت

                                           
  (.101: )اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص (1)
  (.1 -5/ 4)تعليقات على نيل املآرب  (1)
  .(481/ 5)بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر : البيوع، باب: رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب (4)
  (.71/ 1)، حاشية العطار على مجع اجلوامع (399 -397/ 1)شرح صحيح البخاري البن بطال : ُينظر (3)
أبو الوليد حمّمد بن أمحد بن حمّمد بن رشد القرطيب األندلسي امللّقب بابن رشد احلفيد، فقيه : ابن رشد احلفيد (5)

هتافـت الّتهافـت،   : مالكي اشتهر بالفلسلفة وبرع يف الطب، ألََّف وقيََّد حنوًا من عشرِة آالف ورقة، من آثاره
، (407/ 11)سا أعالم الّنبالء، الـّذهيب  : ينظر يف ترمجته. هـ585: داية اجملتهد وهناية املقتصد، توّفي سنةوب

  .(410/ 3)وشذرات الّذهب، ابن العماد 
  .بتصرف يسا( 1140/ 4)بداية اجملتهد  (1)
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وبيع حبـل  ي، كبيع الريمرة قبل أن تزه ؛وذكر منه أشياء ،الصالة والسالم عن بيع الغرر
ِد الصِّيغِة امتَنع علينا بيُع كريٍا مما هو جائٌز وإذا أخذنا مبقتضى جمرَّ .واحلصاة وغاها ،احلبلة

بيُعه وشراؤه؛ كبيع اجلوز واللوز والقسطل يف قشرها، وبيع اخلشبة واملغيبات يف األرض، 
واملقاثي كلها، بل كان ميتنع كلُّ ما فيه وجه مغيب، كالديار واحلوانيت املغيبة األسـس،  

أت فيه نص باجلواز، ومريل هذا ال يصح فيـه  واألنقاض وما أشبه ذلك مما ال حيصى ومل ي
القول باملنع أصاًل؛ ألن الغرر املنهي عنه حمموٌل على ما هو معدود عند العقـالء غـررًا   
مترددًا ب  السالمة والعطب، فهو مما ُخصَّ باملعىن املصـلحي، وال يتبـع فيـه اللفـظ     

 (1)".مبجرده
لعلم يف حكم مجلة من املسائل والعقود وعليه وملا كان جزٌء ليس باليسا من خالف أهل ا

مداره على الغرر، وتقدير املؤثر منـه   (4)-يف القدمي واحلديث، املنصوص عليه وامُلسَتِجد-
وغا املؤثر فقد بذل الباحث جهده يف تلمس ما ُيمكن أن ُيَعّد مبريابة الضوابط ال  ُتع  يف 

 .التفريق ب  املؤثر من الغرر وغا املؤثر
للحكم على الغرر بأنه مـؤثِّر، ويـؤول    يلزم اجتماعهاأهم هذه الضوابط ال   هذا وإن

 : تحرمي، ما يأيتالبالعقد الذي يشتمل عليه إىل 
 

 أن يكون الغرر كثريًا .0
إنَّـه  ف يسُاال أّما الغرُر .أن يكون كرياًايف عقود املعاوضات املالية  ؤّثرامليشترط يف الغرر 

 . معفوٌّ عنه
اإلمام ابن : اع على عدم اعتبار اليسا من الغرر مجلة من أهل العلم، منهموقد حكى اإلمج

  (1).-رمحة اهلل على اجلميع– (3)رشد احلفيد، واإلمام النووي، واإلمام القرايف

                                                                                                                         
  (.11/ 1)املوافقات  (1)
  .(319 -311/ 4)املرجع السابق  (1)
  .ملسائل والعقود يف هذه الرسالةومنه مجلة من ا (4)
شهاب الّدين أبو العّباس أمحد بن إدريس بن عبد الّرمحن الّصنهاجي القرايف املصري، فقيه مالكي أصله : القرايف (3)

 =الّذخاة، واألجوبة الفاخرة يف الـّرّد علـى  : من صنهاجة، ولد ونشأ وتوّفي مبصر، له مصّنفات نفيسة، منها
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كـالّطا يف   :إمجاعـاً  ممتنٌع كريٌا: الغرر واجلهالة ثالثة أقسام": -رمحه اهلل– ل القرايّفوقي
كأساس الّدار وقطن اجلّبة، ومتوّسط اختلف فيه هل يلحـق   :مجاعًاجائز إ اهلواء، وقليٌل

  (1)".الرياين وباألّول أ
وعليه فإن خالف الفقهاء يف حكم مجلة من املسائل ب  التحرمي واإلباحة ملا فيها من الغرر 

إذ العمل هبذا الضابط -ليس عائدًا للخالف يف هذا الضابط من حيث اعتبار القلة والكريرة 
، وإمنا اخلالُف فيها عائد لتحديِد مقداِر الغرِر يف هذه املسائل والفروع؛ هـل  -اتفاقحمل 

 . هو مما ُيلحق بالكريا فيكون حمرمًا، أو مما ُيلحق باليسا فيكون معفوًا عنه مباحًا
وإمنا َيختِلف العلماء يف فساد أعيان العقود؛ الخـتالفهم  " (4):-رمحه اهلل–ويقول الباجي 

من الغرر، وهل هو من حيِّز الكريا الذي مينع الصحة، أو من حيز القليل الذي ال فيما فيه 
  (3)".مينعها

هذا وإن تقدير القلة والكريرة مما تتفاوت فيه األفهام واألذهان، وخيتلُف باختالف اأَلْعراف 
 .ال  ختتلف باختالِف األعصاِر واألمَصاِر، ولذلك يقع اخلالُف يف حكم اجملتهدين

أبـو  ومنهم اإلمام . اجتهد بعض أهل العلم يف وضع ضابط للقليل والكريا من الغرروقد 
فيه الغرر  رريَكما ": ، إذ يقول يف ضابط الغرر الكريا احملرَّم، بأنه-رمحه اهلل–الوليد الباجّي 

  (5)".بيع الغرريوصف ب ار البيعحّتى ص يه،غلب علو

                                                                                                                         
، والـدِّيباج  (131/ 1)الوايف بالوفيات، الّصفدي : ينظر يف ترمجته. هـ193: ، توّفي سنةلة الفاجرةـاألسئ=

  .(11/ 1)امُلْذِهب، ابن َفْرُحون 
  (.1051/ 4)، الفروق، القرايف (411/ 8)، اجملموع، النووي (1113/ 4)بداية اجملتهد، ابن رشد : ينظر (1)
  (.1051/ 4)الفروق  (1)
ليد سليمان بن خلف بن سعد الّتجييب القرطيب الباجي األندلسي، اإلمام العالمـة احلـافظ ذو   أبو الو: الباجي (4)

املنتقى يف شرح املوّطأ، وإحكام الفصول يف : الفنون، فقيه مالكي، أصويل بارع، صنف التصانيف النفيسة، ومنها
، وسا أعالم (901/ 3)عياض ترتيب املدارك، القاضي : ينظر يف ترمجته. هـ373: أحكام األصول، توّفي سنة

  .(545/ 19)الّنبالء، الّذهيب 
  (.488/ 1)املنتقى  (3)
  (.488/ 1)املرجع السابق  (5)
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فاصاًل للتفريق ب  اليسا والكريا؛ وعليه فيبقـى   إال أن هذا الضابط ال ُيعد معيارًا، وَحّدًا
   (1).-واهلل أعلم–األمر خاضعًا لتقدير خرباِء العرِف اجملتهدين 

 
 أن يكون الغرر يف املعقود عليه أصالًة .2
إذا كان ؛ وعليه فلعقد أن يكون يف املعقود عليه أصالًةل حمرِّمًاط يف الغرر حّتى يكون َرشَتُي

 .، ويكون غررًا معفوًا عنهللمقصود بالعقد فإّنه ال يؤّثر يف العقد بٌعتا هوالغرر فيما 
مـا دخـل يف   : وأبواب الغرر كرياة، وِجَماُعهـا " (1):-رمحه اهلل–يقول اإلمام اخلطايب 
  (4)".املقصود منه اجلهل

، مما ولعل من أهم ما ُيذكر يف هذا السياق، مجلٌة من القواعد الفقهية ال  قرََّرها أهُل العلِم
فـر يف  غَتفر يف الّتوابـع مـا ال يُ  غَتُي"و (3)،"التابع تابع: "ينطبق على هذا الضابط، ومنها

   (1)".يريبُت تبعًا ما ال َيريُبت استقالاًل: "وقاعدة (5)،"هاغِا
حترمي بيِع الريَّمرِة قبـل ُبـُدوِّ   : هذا وإن من أهم أدلة هذا الضابط، ومما يتب  به من أمريلة

ا يشتمل عليه بيُعها من جهالٍة وغرر، بينما إذا ِبيَع الشجُر مبا فيه من الريََّمـِر  صالِحها؛ مل
من ابتاع خناًل بعد أن تؤّبر، ڇ: بقوله  الذي مل يبُد صالُحه فإن ذلك مما رخَّص فيه النيب

                                           
  (.584 -580: )الصديق الضرير ص/ الغرر وأثره يف العقود، د: ينظر (1)
م العاّلمة احلافظ الفقيه الّلغـوي،  أبو سليمان َحمد بن حمّمد بن إبراهيم الُبْس  اخلّطايب الّشافعي، اإلما :اخلطايب (1)

معامل الّسنن يف شرح سنن أيب داود، وإصالح غلط احملّدث ، توّفي سـنة  : صاحب التصانيف البديعة، من آثاره
  .(14/ 17)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (113/ 1)وفيات األعيان، ابن خّلكان : ينظر يف ترمجته. هـ499

  (.99/ 4)معامل السنن  (4)
  (.144: )، األشباه والنظائر، ابن جنيم ص(117: )األشباه والنظائر، السيوطي ص: ينظر (3)
  (.145: )، األشباه والنظائر، ابن جنيم ص(110: )األشباه والنظائر، السيوطي ص: ينظر (5)
  (.14/ 4)تقرير القواعد، ابن رجب  (1)
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، ال -وهـو الريمـر  –ألن الغرر متعلٌِّق بالتـابع   (1)؛ڇفريمرهتا للبائع، إاّل أن يشترط املبتاع
 . صل واملتبوع، وهو الشجرباأل

وبيع الريمرة قبـل  ": قالإذ اإلمجاع على جواز هذا البيع،  -رمحه اهلل– وقد نقل ابن قدامة
 ،ها مع األصـل أن يبيَع: الرياين : ...أضرب على ثالثِة ،طِعالَق شرِط ها من غِاصالِح وُِّدُب

فلم يضر احتمـال   ؛البيعيف  وألنه إذا باعها مع األصل حصلت تبعًا ...، فيجوز باإلمجاع
والنوى يف التمـر   ،نب يف الضرع مع بيع الشاةكما احتملت اجلهالة يف بيع اللَّ ،الغرر فيها
    (1)".وأساسات احليطان يف بيع الدار ،مع التمر

 
  (4)حاجة املشتمل على الغررالعقد تدعو إىل أاّل  .3

يكـن   مل (3)ندفع هذه احلاجة إال به؛إذا وقَع الغرُر يف عقٍد تدعو حاجُة الّناِس إليه، وال ت
 .مؤثرًا، وبقي حكُم هذا العقِد على اإلباحة هذا الغرر

، واملراد ما كان فيه غرر ... األصل أّن بيع الغرر باطل" :-رمحه اهلل– النووي يقول اإلمام
  (5)."فهذا يصّح بيعه باإلمجاع ...ميكن االحتراز عنه، فأّما ما تدعو إليه احلاجة  ظاهٌر

ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخََّص : "-رمحه اهلل–وقال شي، اإلسالم ابن تيمية 
    (1)"ً.فيما تدعو إليه احلاجة منه؛ فإن حترمَيه أشدُّ ضررًا من ضرِر كونه غررا

                                           
الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل : ة، بابالشرب واملساقا: رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب (1)

واللفظ –( 344/ 5)من باع خناًل عليها مثر : البيوع، باب: ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب(115 -113/ 4)
  .-للبخاري

  (.150/ 1)املغين  (1)
الب إىل احلرج واملشقة الالحقة فمعناها أهنا ُمفَتقٌر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغ: "احلاجة (4)

احَلَرُج واملشقَّة، ولكن ال يبلُغ َمبَلـَغ الفسـاِد    -على اجلملة–ِبَفوِت املطلوِب، فإذا مل ُتراَع دخَل على املكلَّف  
  (.11/ 1)املوافقات، الشاطيب " العاديِّ امُلَتَوقَّع يف املصاحِل العامة

: َترط يف احلاجة ال  جتعل الغرر غا مؤثر أن تكون متعيِّنة، ومعىن تعيُِّنهاُيش: "الصديق الضرير/ د.يقول الشي، أ (3)
،  م استشهد على هذا الشرط "أن َتنَسدَّ مجيُع الطُّرِق املشروعِة للوصول للغرض سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر

  (.14: )مقداره صالغرر املانع من صحة املعاملة و. جبملة فروٍع فقهية، وُنُقوٍل عن بعض أهل العلم
  (.411/ 8)اجملموع  (5)
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ة العداوة نَِّظه َمهي كوُن الغرِر بيِع إذا كانت مفسدُةو: "وجلَّى ذلك يف موضع آخر بقوله
 الراجحُة ها املصلحُةإذا عارضْت هذه املفسدَة أنَّ فمعلوٌم ،األموال بالباطل أكِلوالبغضاء و

عليهم مما قد  هذه املعامالت أشدُّ الضرر على الناس بتحرمِي أنَّ معلوٌمو... ، مت عليهادُِّق
 ،واحلاجة الشديدة يندفع هبا يسا الغرر...  ،بالباطل ماٍل وأكِل فيها من تباغٍض ُفتخوَُّي
 يَحِبُأ راجحٌة ها حاجٌةْتالشريعة مجيعها مبنية على أن املفسدة املقتضية للتحرمي إذا عارَضو

 (1)!".؟منتفية إذا كانت املفسدُة فكيَف ،ماحملرَّ
وقد اسُتِدل جلواز الغرر فيما تدعو إليه احلاجة بأحاديث النهي عن بيع الريمار قبل بـدو  

هنى عن بيع  أن رسول اهلل ): -عنهما رضي اهلل–صالحها، ومن ذلك حديث ابن عمر 
  (4)(.الريمار حىت يبدو صالحها، هنى البائع واملبتاع

قد أباَح بيَع الريِّماِر بعَد ُبُدوِّ صـالِحها مبقـاًة إىل    أن النيب : ووجه الداللة من احلديث
ذلـك مـع    رسول اهلل كماِل الصَّالح، وإن كان بعُض أجزائها مل ُيخَلق، وقد أجاز 

إذ إن يف بقائها على الشجر إىل كمال الصالح احتمال التلف، أو اإلصابة –د الغرر وجو
؛ ملا يف إجازته من املصلحة وحلاجة الناس لذلك؛ إذ إنه -بآفة مساوية وغاه من أوجه الغرر

لو كان ممنوعًا مل يكن للريمر على الشجر وقت جيوز بيعه؛ ألن الريمـر ال يكمـل مجلـة    
  (3).إباحة ما تدعو إليه احلاجة من الغررفدل ذلك على . واحدة

 
 
 
 

 

                                                                                                                         
  .(11-15 /18)جمموع الفتاوى  (1)
  (.38 -37/ 18)املرجع السابق  (1)
، ومسـلم يف  (77/ 4)بيع الريمار قبل أن يبدو صالحها : البيوع، باب: رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب (4)

  .(318 -319/ 5)صالحها بغا شرط القطع  النهى عن بيع الريمار قبل بدو: البيوع، باب: صحيحه يف كتاب
  .(117، 54 /18) جمموع الفتاوى: ينظر (3)
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الغرر آياًل إىل العلم على وجٍه ليس فيه ربٌح ألحد العاقودين وسسوارة    أاّل يكون  .4
 لآلسر املؤدي للشقاق والنزاع

قد يذهب البعض للتفريق ب  بعض صور اجلهالة والغرر احملرمة واألخرى اجلائزة إىل  _
الغرر آياًل إىل العلم فإنه جائز وما مل يكن كـذلك  ما كان من صور اجلهالة و: القول

  (1).فإنه حمرَّم
إال أن هذا الضابَط غُا مانٍع، إذ إنك عنَد النَّظِر والتَّمحيِص جتُد مجلًة مـن العقـوِد   

كبيع احلصـاة،  –واملسائل ال  ُحرِّمت بالنص أو اإلمجاع ملا فيها من الغرر واجلهالة 
جتُد الغَرَر واجلهالَة فيها  -وبيع املضام  واملالقيح وحبل احلبلةوبيع املنابذة واملالمسة، 

 .آيلًة إىل العلم
بيع احلصاة؛ فإن الريوَب أو السِّلعَة ال  وقعـت عليهـا   : ومن ذلك على سبيل املريال

احلصاُة أصبحت معلومًة بعَد سقوِط احلصاِة عليها، ومع ذلك فلم تكن األيلولـة إىل  
 . قد من التحرمي لإلباحةالعلم كافية لنقل الع

للتفريق ب  الغرر احملرَّم  -من املتقدم  واملتأخرين–وعليه فقد ذهب بعض أهل العلم  _
ما يؤول إىل العلم "هو : وغاه إىل القول بأن ضابط الغرر واجلهالة اجلائزة غا املؤثرة

– اإلمام السرخسـي : ، وممن نص على ذلك"على وجه ال يؤدي إىل الشقاق والنزاع
واجلهالُة " (4)،"دٌة للعقدفِسة فهي ُمعجهالٍة تفضي إىل املناز لُّك: "إذ قال (1)-رمحه اهلل

  (3)".  ال ُتفِضي إىل املنازعة ال متَنُع صحََّة العقدلا

                                           
حس  آل الشي، وإبراهيم / ، السلم بسعر السوق، د(177 -171: )الغرر وأثره يف العقود، الضرير ص: ينظر (1)

  (.19: )اجلربوع ص
ّسرخسي، قاض فقيه حنفي أصويل مناظر، من مشس األئّمة أبو بكر حمّمد بن أمحد بن أيب سهل ال: السرسسي (1)

، وشرح الّسا الكبا حملّمد بن احلسـن  -يف أربعة عشر جمّلدًا أماله من حفظه وهو يف الّسجن-املبسوط : آثاره
، والفوائد البهّية، الّلكنـوي  (19/ 1)اجلواهر املضّية، القرشي : ينظر يف ترمجته. هـ394: الّشيباين، توّفي سنة

  .(159: )ص
  (.141/ 11)املبسوط  (4)
يف شرح فتح  -رمحه اهلل–ابن اهلمام  ، و(55/ 14)يف املبسوط  -رمحه اهلل–وهذا نص كالم اإلمام السرخسي  (3)

  (.101/ 7)القدير 
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يف سياق مناقشة مسألة حكم استئجار األجـا   -رمحه اهلل–ويقول اإلمام الكاساين 
: [وحممد بـن احلسـن   (1)يوسف، من أيب أي قوُل كلٍّ]وقوهلما : "بطعامه وكسوته
بـل إلفضـائها إىل    ،هاِنالعقد لعْي حةة ال متنع صلنَّ اجلها، لكُمَسلَّم .األجرة جمهولٌة

 (1)".وجهالة األجرة يف هذا الباب ال تفضي إىل املنازعة .املنازعة
احشة، أو الـ   فاجلهالة إمنا ُيراد هبا اجلهالة الف: "-رمحه اهلل–يقول الشي، مصطفى الزرقا 

أما اجلهالة الـ  ال  : " م أكمل يف احلاشية بقوله" ُتفضي إىل نزاع ُمشِكل؛ أي يتعذر حلُّه
 (4)".ُتفضي إىل نزاع ُمشِكل فال تضر بالعقد

التحديد للمقدار وإن كان جمهواًل ابتداًء إال أنه : "حس  آل الشي،. ويقول الشي، د
فيه، واملناُط الذي تدوُر عليه أدلـُة الشَّـريعِة هـو     آيل إىل العلم قطعًا مبا ال ُيخَتَلف

ويقـول يف    (3)،"حصوُل املعلوميَِّة ال  ينتفي معها النزاع الذي قد حيصل ب  الطرف 
إىل النزاع، التفاتًا إىل علة  -عادة–أجاز الفقهاء من الغرر ما ال ُيفضي : "موضع آخر

   (5)".النص وحكمته وقصده، وحتقيق املقاصد من خالله
ما يؤول إىل العلم على وجٍه ال يـؤدي إىل الشِّـقاق   "-إال إن املمحَِّص هلذا الضابط  _

، واملتأمل يف أثره يف اخلالف جيد أنه ضابط حيتاج إىل ضابط، فال يسـتقيُم  -"والنِّزاع
 :جْعُله معيارًا، وذلك ألموٍر عدة، منها

 .شقاق وما ال يؤدي إىل ذلكأن العقول واألفهام ختتلف فيما يؤدي إىل النزاع وال .1

 م إن األيلولة للشقاق والنزاع أو عدمها نتيجٌة وعاقبة ومآٌل ال ُيعلم عند العقـد،   .1
 .فال يصح جعله ضابطًا

                                           
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي، اإلمام احلافظ الفقيه اجملتهـد، أشـهر    :أبو يوسف (1)

كتـاب اآلثـار،   : ، من آثارهي بقاضي القضاةِعوهو أول من ُدأيب حنيفة، ويل القضاء ببغداد، أصحاب اإلمام 
، واجلواهر املضّية (545/ 9)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ191: وكتاب اخلراج، توّفي سنة
  .(110/ 1)يف طبقات احلنفّية، القرشي 

  (.183/ 3)بدائع الصنائع  (1)
  (.41: )عقد البيع ص (4)
  (.11: )السلم بسعر السوق ص (3)
   (.10: )املرجع السابق ص (5)
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لتقدير هل هي من الغرر املؤثر أو - م إنه عند اخلالف يف حكم مسألة من املسائل  .4
أو جهالـٍة سـيؤول إىل    فإن احملرِّم سيدَّعي بأن ما يف هذه املسألة من غرٍر -ال؟

 .النزاع، بينما املبيح ينفي ذلك؛ فيكوُن الضابُط املذكوُر ال فائدَة له عند االختبار

 . م إن عدم الصاورة إىل النزاع والشقاق ِحكمُة النهي عن الغرر واجلهالة ال علته .3

كبيـع احلصـاة   –كذلك فإن املتعاقدين على صورة من صَور الغرر احملرَّم إمجاعًا  .5
بأهنما قد تراضيا على ذلك، وأنه لن يؤدي هبـم   نقد يدعيا -ملنابذة واملالمسةوا

. التعاقد على هذه الصورة إىل نزاٍع أو شقاق حااًل أو مآاًل، بل وُيشهدا على ذلك
ومع ذلك فإن هذا ال ُيَغيِّر من احلكم شيئًا بل هو حمرَّم ولـو تراضـيا عليـه؛ إذ    

 .با والغرر والقمار وامليسر وحنوهالتراضي ال يبيح احملرَّم من الر
إال إن املدقق يف كالم أهل العلم يف الغرر، واملتأمِّل فيما ُحِكم بإباحته منه، وما ُحِكم  _

ما  جيوز من الغرر: "بتحرميه، وما َعلَّل به أهل العلم لذلك، قد يصل إىل الضابط اآليت
رُة اآلسِر مما يوؤدي  يؤول إىل العلم على وجه ليس فيه ربُح أحِد العاقدين وسسا

 ".إىل الشِّقاِق والنِّزاعغالبًا 

 :هذا ويتضح هذا الضابط من خالل العناوين األربعة اآلتية _

 
 تطبيقه على بعض صور الغرر املتفق على حترميها: أواًل

لو ُتؤمِّل يف عقود الغرر ال  ورد هبا النص، كبيع احلصاة واملالمسة واملنابذة واملضام  
حبل احلبلة وغاها، جتد أن هذه الصُّور كلها آيلة إىل العلِم، ولكن علـى  واملالقيح و

وجٍه فيه ظلٌم؛ بربِح أحِد العاقدين وخسارِة اآلخر، وهو معىن القمار وامليسر وأكـل  
 .إىل الشقاق والنزاع -يف الغالب–أموال الناس بالباطل؛ مما يؤدي 

 : ومن ذلك
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 حصاًة ومّثة أثـوابٌ  املشتري يلقيى أن وهو أن يتعاقد الطرفان عل: بيع احلصاة 
، وال خيار بريمن كذاكان هو املبيع  احلصاة عليه توقع ثوٍب ، فأيُّخمتلفة األمثان
    (1).بعد ذلك

فهذه الصورُة فيها جهالٌة وغرر عند التعاقد، وهي ستؤول إىل العلم بعـد رمـي   
بل إنه مبقدار ربـِح  احلصاة، ولكن على وجٍه فيه ِربٌح ألَحِدها وخسارٌة لآلخر، 

أحِدمها ستكون خسارُة اآلخر؛ إذ إنَّ احلصاَة إذا وقعت على ثوٍب قـيٍِّم بـاهِظ   
الريمِن يفوُق مثُنه ما دفعه املشتري كان املشتري هو الرابح، ومبقدار ارتفاع قيمـة  
الريوب مقارنة مبا دفعه املشتري من مثن يكون ربح املشتري وباملقدار نفِسه تكون 

ائع، والعكس بالعكس، فلو وقعت احلصاة على ثوب رثٍّ ذي قيمـة  خسارة الب
 .يكون البائع راحبًا واملشتري خاسرًا وهكذا -أقل مما دفعه املشتري–متدنية 

 الذي هنى عنه النيب: بيع املالمسة واملنابذة  هريـرة   وأب الذي رواه ديثيف احل
 بقوله: ( أّن رسول الّله هنى عن املالمسة واملنابذة.)(1)   

ا ،  ّم يشـتريه وحنِوها يف ظلمٍة أو سلعًة ال يراها أن يلمس ثوبًا مطوّيًا: املالمسةو
   (4).اعن رؤيته ا، اكتفاًء بلمسهاعلى أن ال خيار له إذا رآه بكذا،
أن ينبذ الّرجل إىل الّرجل ثوبه، وينبذ اآلخر إليه ثوبه، ويكون بـذلك  : واملنابذة

  (3).وال خيار اضبيعهما، من غا نظر وال تر
تؤول إىل العلم، ولكن على وجه فيه ربـح ألحـد   : فهاتان الصورتان كسابقتها

العاقدين وخسارة لآلخر، ففي املالمسة إذا ملس املشتري ثوبًا مثينًا يفوق مثنه مـا  
وكـذلك  . دفعه يكون راحبًا، ومبقدار رحبه تكون خسارة البائع وعكُسه بعكِسه

 .املنابذة

                                           
  (.489/ 1)، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثا (197/ 1)الفائق يف غريب احلديث، الزخمشري : ينظر (1)
:  صـحيحه يف كتـاب  ، ومسلم يف(70/ 4)بيع املنابذة : البيوع، باب: رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب (1)

  .(484/ 5)إبطال بيع املالمسة واملنابذة : البيوع، باب
  (.118/ 3)النهاية يف غريب احلديث، ابن األثا : ينظر (4)
  (.5/ 5)، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثا (488/ 4)الفائق يف غريب احلديث، الزخمشري : ينظر (3)
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 الـذكور   ما يف أصالبوبيع املضام  بيع : حبل احلبلةو املالقيحو بيع املضامني
األنعـام   اإلناث مـن  ما يف أرحام بيع وه :وبيع املالقيح (1)،من الدواب وغاها
أن يبيع ولد مـا  أي بيع نتاج الّنتاج : وبيع حبل احلبلة هو (1)،واخليل من األجّنة

   (4).تلده هذه الّناقة أو الّداّبة

يتعاقُد الطرفاِن على  (3)-ال  ُحكي اإلمجاع على حترميها–يوع الريالثة ففي هذه الب
أنَُّه إذا َوَلدِت النَّاقُة َلِزَم البيُع على ما َتَضُعه مبا حدََّداُه من مثٍن دون أن يكون هلما 

تـؤول إىل   -ال  أمجعت األمة على حترميها-خيار؛ وعليه فإن هذه البيوع الريالثة 
جٍه يربُح فيه أحُدمها وخيسر اآلخر؛ إذ ميكن أن يكون املولـود  العلم ولكن على و

حيًا أو ميتًا، واحدًا أو أكرير، سليمًا أو معيبًا، فضاًل عن التفاوت الكبا يف صفاهتا 
وَجْوَدِتها، وما يتبع ذلك من التفاوت الكبا يف قيمتها؛ وعليه فإذا كان املولود ذا 

 .   ملشتري، وهكذاقيمة متدنية َرِبح البائع وَخِسر ا
 

 تطبيق الضابط على عقوٍد فيها غرر وجهالة رأى بعض أهل العلم جوازها: ثانيًا

 
إن املتأمل يف بعض العقود ال  شاهبا الغرر واجلهالة، ومع ذلك حكم بعض أهل العلم 
جبوازها، جتد أهنا تؤول إىل العلم، ولكن على وجٍه ليس فيه ربٌح ألحـد العاقـدين   

 :خر، ومن أمريلة ذلكوخسارٌة اآل
 
 

                                           
  (.101/ 4)، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثا (114/ 1)غريب احلديث، أبو عبيد : ينظر (1)
  (.114/ 3)، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثا (111/ 1)غريب احلديث، أبو عبيد : ينظر (1)
، النهاية (151/ 1)، الفائق يف غريب احلديث، الزخمشري (114 -111/ 1)غريب احلديث، أبو عبيد : ينظر (4)

  (.143/ 1)بن األثا يف غريب احلديث، ا
بيـع املضـام    فساد  وأمجعوا على... حبل احلبلة، بيع فساد  وأمجعوا على " :-رمحه اهلل–يقول ابن املنذر  (3)

  .(118: )اإلمجاع ص" املالقيحو
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 بدرهم منها استئجار األجري حلمل الصربة كل قفيز : 

تنقل يل محولة هذه الشاحنة من لاستأجرتك : يقول املؤجر للمستأجر وصورهتا أن
 .التهل خبمس وتنقله ، على أن يكون كل كيلو حتملهالقمح إىل هذا املخزن

 (1)أهل العلم على وجوبـه،  هذا ومع كون العلم باألجرة يف جملس العقد مما اتفق
من حيث جهالة القيمـة اإلمجاليـة   -ومع اشتمال هذا العقد على جهالة وغرر 

من احلنفية، فقد ذهب اجلمهور  -لألجرة وجهالة إمجايل مقدار العمل املتعاَقد عليه
 (1).إىل جواز هذه الصورة واملالكية، والشافعية، واحلنابلة يف املعتمد عندهم

الغرر املباح هو ما يؤول –املذكور للتفريق ب  الغرر املؤثر وغاه  وبتطبيق الضابط
إىل العلم على وجه ليس فيه ربح أحد العاقدين وتضرر اآلخـر ممـا يـؤدي إىل    

جند أن الغرر الذي يف هذه الصورة إمنا هو من قبيل الغرر املغتفر  -الشقاق والنزاع
وجٍه ليس فيه ربٌح ألحد العاقدين  غِا املؤثر؛ إذ إن األجرة ستؤول إىل العلم على

وخسارة لآلخر، إذ إن زيادة الكّميَِّة ال  ينقُلها األجُا سيترتب عليه زيادة أجرته؛ 
واملستأِجر إذا زاد ما سيدفعه من أجرة فإنه سيكون . فاألجا من هذه اجلهة رابح

ُح أحِدِهما زاَد يف مقابل زيادة عمل يستوفيه، وهو هبذه املريابة رابح؛ فكلما زاَد ِرْب
ِربُح اآلخر، وهو ما حيقُِّق العدَل الذي أتِت الشريعُة به، وينفي الظُّلَم واملقـامرة  
وأكل أموال الناس بالباطل الذي يشتمل عليه الغرر احملرَّم مما جـاءت الشـريعة   

 .بتحرميه ومنعه ملا يفضي إليه من الشقاق والنزاع وفساد ذات الب 
 وذلك بأن تكون األجرة نسبة من مناء ونتاج العـ   :  اتجاإلجارة جبزء من الن

ازرع هـذه األرض ولـك    :يقول املؤجر للمستأجر أن: املؤجرة، وصورة ذلك
 .من زرعها% 70ربعها، أو ازرعها ولك 

                                           
  (.13/ 9)يف املغين  -رمحه اهلل–وممن حكى االتفاق على ذلك ابن قدامة  (1)
، -خيصون صحة العقد يف قفيز واحد دون ما عداهو- اجلمهور من احلنفية -ةيف اجلمل–وقد ذهب إىل جوازها  (1)

، حاشية الصاوي (99 /5)شرح فتح القدير، ابن اهلمام : ُينظر. واملالكية، والشافعية، واحلنابلة يف املعتمد عندهم
 /4) يت، البـهو ، كشاف القناع(18 /1) ، املرداوي، اإلنصاف(478 /8)اجملموع، النووي ، (44-45 /4)

13.)  
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ومع َتَقرُّر ما سبق بيانه من اتفاق الفقهاء على وجوب حتديد األجرة والعلم هبا يف 
لك من اجلهالة والغرر، إال أن مجعًا من أهل العلـم  جملس العقد، وأن عدم حتقق ذ

حيث إن إمجايل األجرة –قد أجازوا هذه الصورة وعدُّوا ما فيها من غرر وجهالة 
   (1).من قبيل الغرر غا املؤثر -غا معلوم عند العقد

هذا وإن الغرر يف هذه الصورة مما ينطبق عليه ضابط الغرر غا املؤثر؛ حيث إنـه  
العلم على وجه ليس فيه ربٌح ألحد العاقدين وخسارة اآلخر، بـل إن  يؤول إىل 

زيادة ربِح أحِدمها يؤدي إىل زيادة ربح اآلخر، حيث إن زيادة نتاج الع  املؤجرة 
سيعود بالنفع والزيادة على املؤجر واملستأجر، وخسارة أحدمها بنقصان النـاتج  

 .نقصان لآلخر
 
 (1)لم ال  تدلُّ على هذا الضابطسرد مجلة من نصوص أهل الع: ثالريًا

   

 :أحـدها : جيمع بيع الغرر ثالثة أوصـاف : "-رمحه اهلل–يقول القاضي عبدالوهاب  _
–فجعل املقـامرة   (4)؛"اخلطر والقمار: والريالث، اجلهل: والرياين، تعذر التسليم غالبا

أحد أوصاف الغرر، وهو ما اشتمل عليـه   -وهي ربح أحد الطرف  وخسارة اآلخر
 .ضابطال

واألصل يف ذلك أن اهلل حرَّم يف كتابه : "-رمحه اهلل–ويقول شي، اإلسالم ابن تيمية  _
وهذا يعم كل ما يؤكـل بالباطـل يف املعاوضـات    ... أكل أموالنا بيننا بالباطل، 

 يفأكل املـال بالباطـل   و. والتربعات، وما يؤخذ بغا رضا املستحق واالستحقاق
ل فصَّ رسول اهلل  م إن  .وامليسر ،الربا :مها ، كتابهاملعاوضة نوعان ذكرمها اهلل يف

                                           
بداية اجملتهد، " وزاعيوابن أيب ليلى واأل ،حبا أيب حنيفةوأبو يوسف وحممد صا ،أمحد والريوري والليث: "ومنهم (1)

  (.317/ 5)اإلنصاف، املرداوي : ينظر. وهو املذهب عند احلنابلة(. 1789/ 3)ابن رشد 
لى هذا الضابط، وأفرده بالذكر كضـابط  مل يطلع على من نصَّ ع -حسب علمه القاصر–وحيث إن الباحث  (1)

للتفريق ب  الغرر املؤثر وغا املؤثر، فسيورد الباحث مجلة من النقول عن أهل العلم من املتقدم ، مع اإلشارة إىل 
  .-إن احتاجت إىل ذلك–وجه االستشهاد 

  (.494/ 1)التلق   (4)
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والغرر هو اجملهول العاقبة فإن بيعه  ... ،عن بيع الغرر  ما مجعه اهلل يف كتابه فنهى
 ،أو الفرس أو البعا إذا شـرد ، ذلك أن العبد إذا  أبقو. من امليسر الذي هو القمار

فإن حصل  ؛تريه املشتري بدون مثنه بكريافيش ،يبيعه خماطرة فإمنافإن صاحبه إذا باعه 
 قمـرتين  :وإن مل حيصل قال املشتري ،وأخذت مايل بريمن قليل قمرتين :له قال البائع

هي إيقـاع العـداوة    ال فيفضى إىل مفسدة امليسر  ،وأخذت الريمن مين بال عوض
الغرر ففي بيع  .الذي هو نوع من الظلم ،مع ما فيه من أكل املال بالباطل ،والبغضاء

على كون املقامرة وربح أحد الطرف   -رمحه اهلل–إذ نص  (1)؛"ظلم وعداوة وبغضاء
وخسارة اآلخر من الغرر احملرم املشتمل على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، مـا  

 .يؤول إىل الشقاق والنزاع

 ؛عيانوأصل هذا أن اهلل سبحانه إمنا حرم علينا احملرمات من األ: "-رمحه اهلل–ويقول  _
وما يدخل فيهما مـن  كامليسر والربا  ؛أو من التصرفات ،كالدم وامليتة وحلم اخلنزير

: نبه اهلل عليها ورسوله بقوله سبحانه ال ملا يف ذلك من املفاسد  ؛وغاه بيوع الغرر
 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ژ

سواء  ،والبغضاء فأخرب سبحانه أن امليسر يوقع العداوة (1)،ژ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ
فإن املغالبة بال فائدة وأخذ املال بال حـق يوقـع يف    ،باملال أو باللعب كان ميسرًا
 (4)".النفوس ذلك

عـن بيـع   : أي]- عن ذلك فقد أخرب أن سبب هني النيب : "-رمحه اهلل–ويقول  _
وقد ثبت  .وهكذا بيوع الغرر ،ما أفضت إليه من اخلصام -[الريمار قبل بدو صالحها

ففي الصحيح  عن أنس أن رسول اهلل  ... ،عن بيع الريمار حىت يبدو صالحها هنيه
 فقال  ،(حىت حتمر أو تصفر) :قال ي؟وما تزه :قيل ي،هنى عن بيع الريمار حىت تزه

                                           
  (.14 -11/ 18)الفتاوى جمموع  (1)
  .(81): ية، اآلاملائدةسورة  (1)
  (.31/ 18)الفتاوى جمموع  (4)
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 ... (1).ڇ!؟أرأيت إذا منع اهلل الريمرة مب يأخذ أحدكم مال أخيـه ڇ :رسول اهلل 
 فيه بيان أن يف ذلك أكاًل -أو كالم أنس سواء كان من كالم النيب -فهذا التعليل 
إذا كانت مفسدة و. مضمون ٍضَوبال ِع معاوضٍة ه يف عقِدَذَخحيث َأ ،للمال بالباطل

هـذه   أنَّ ه مظنة العداوة والبغضاء وأكل األموال بالباطل فمعلوٌمالغرر هي كوُن بيِع
  (1)".ت عليهاَمدُِّق اجحُةالّر إذا عارضتها املصلحُة املفسدَة

 ...، ألنه أكل مال بالباطل ؛والغرر إمنا حرم بيعه يف املعاوضة: "-رمحه اهلل–ويقول  _
 ؛واآلخر يبقى حتت اخلطر ،ن أحد املتعاوض  يأخذ شيئًاإبيوع الغرر وإجارة الغرر ف

وهذا املعىن منتف يف هذه املشـاركات الـ     .فيفضي إىل ندم أحدمها وخصومتهما
ومـن   ،لبتة ال يف غرر وال يف غا غرراال  ليس فيها ظلم  مبناها على املعادلة احملضة

  (4)".تأمل هذا تب  له مأخذه هذه األصول
 

 مجلة من نصوص من أشار إىل معىن هذا الضابط من املعاصرين: رابعًا

 
سامي السويلم، وذلك يف مواضع عدة مـن  . لعل أبرز من أشار ملعىن هذا الضابط هو د

مبادلة احتمالية نتيجتها ربح أحد الطـرف   : "تعريفه للغرر بأنه :ومن ذلك. كتبه وأحباثه
  (3)".وخسارة اآلخر

وحقيقة الغرر أنـه معاوضـة احتماليـة    : "وقد شرح هذا التعريف يف موضع آخر بقوله
معاوضة صفرية : نتيجتها ربح أحد الطرف  وخسارة اآلخر، وهو ما يسميه االقتصاديون

                                           
إذا باع الريمار قبل أن يبدو صالحها  م أصابته عاهة فهو من : البيوع، باب: رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب (1)

  .(311 -310/ 5)وضع اجلوائح : البيوع، باب: ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب(77/ 4)البائع 
  .(38 -37/ 18)جمموع الفتاوى  (1)
   (.100 -88/ 18)املرجع السابق  (4)
: ، وله تقريرات قيمة يف بيان هذا املعىن حررها يف مواضع عدة، منها(91: )التحوط يف التمويل اإلسالمي ص (3)

: ، مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم ص(15 -13، 10: )ص" السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث 
  (.5 -4: )م  ص، وقفات يف قضية التأ(13)
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(zero-sum game .)د اآلبق والبعا الشارد وحنوها معاوضات صفرية؛ ألنه إن فبيع العب
ُوِجد البعا ربح املشتري الذي اشتراه بريمن خبس، وخسر البائع الفرق ب  ما باعه وبـ   

واملعاوضة الصفرية . وإن مل جيده املشتري خسر املشتري الريمن ورحبه البائع. قيمته الفعلية
ة أحد الطرف  سببها ربح اآلخر، فالرابح قـد  هي حقيقة أكل املال بالباطل؛ ألن خسار

  (1)."أكل مال صاحبه مما أدى إىل خسارته
ومن املالحظ يف عقد الغرر أن الغنم فيه مرتبط : "يوسف الشبيلي. وممن أشار هلذا املعىن د

أما . بالغرم، فبقدر ما يغنم أحد الطرف  يغرم اآلخر، وليس مثة احتمال ثالث وهو السالمة
هناك احتمال السالمة يف العقد وذلك بأن َيْغَنما مجيعًا أو َيْغَرما مجيعـًا فالعقـد   إن كان 

حينئٍذ يكون جائزًا، وليس من الغرر املنهي عنه، ومن هذا القبيل عقود املشاركات؛ حيث 
يتب  الفرق بـ  عقـود    وهبذا. إن الشريك إذا غنم فكذلك اآلخر، وِمرْيُل ذلك لو َغِرَما

 (1)".قد الغرراملشاركات، وع
إن الغرر حُرَم ملـا  : وعندي أنه يقُرب من الضابط أن ُيقال: "عبداهلل السكاكر. ويقول د

إىل أكل أموال الناس بالباطل، املفضي بدوره إىل النزاع  -غالبًا–فيه من املخاطرة املفضية 
 ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ژ: واخلصومة والشحناء ب  املؤمن ، كما قال سـبحانه 

ژ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ
(4)."(3) 

                                           
  (.4: )وقفات يف قضية التأم  ص (1)
  (.111: )نقاًل عن أحكام األجرة املتغاة، هشام الذكا ص (1)
  .(81): ، اآليةاملائدةسورة  (4)
  (.193: )قاعدة الغرر ص (3)
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 عرض اخلالفِ يف حكمِ املراحبةِ بربحٍ متغَيِّر: املطلب الثاني

 
 : اختلف املعاِصرون يف حكم املراحبة بربٍح متغيِِّر على قول 

 
 : القول األول

عاصرين مـن الفقهـاِء والبـاحري     حترمُي املراحبِة بربٍح متغيِّر، وإىل ذلك َذهَب مجاهُا امل
اجمللـس  : وممن نصَّ على ذلك. واهليئاِت الشَّرعيَِّة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

ربـط احلقـوق   "وندوة  (1)الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
مي للبحوث والتدريب التـابع  ال  أقامها املعهد اإلسال" وااللتزامات اآلجلة بتغيُّر األسعار

. ود (3)عبدالستار أبوغدة،. ود (4)واهليئة الشرعية لبنك البالد، (1)للبنك اإلسالمي للتنمية،
  (1).سامي السويلم. ود (5)حممد القري،

 
 :أدلة القول األول

 
 :الدليل األول

                                           
  .(113: )ص" معيار املراحبة لآلمر بالشراء( "9: )من املعيار الشرعي رقم( 3/1: )الفقرة: ينظر (1)
  .من توصيات هذه الندوة ال  حضرها مجٌع من الفقهاء واالقتصادي ( 5، 4)الفقرات : ينظر (1)
  .(15: )من ضوابط املراحبة، الصادرة بقرار اهليئة الشرعية ذي الرقم( 58: )الضابط رقم: ينظر (4)
  .عبدالستار أبوغدة/ راحبة بربٍح متغيِّر، د، تعليق متدبر على امل(44: )عبدالستار أبوغدة ص/ األجوبة الشَّرعية، د (3)

  (.1: )حممد القري ص/ تعقيب على حبث املراحبة بربٍح متغا، د: ينظر (5)
  .املراحبة بربٍح متغيِّر: كما قرر ذلك يف حبريه (1)
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العلم بـالريمن لصـحة   نصَّ الفقهاء من احلنفيَِّة واملالكيَّة والشافعية واحلنابلة على اشتراط 
 (1)(.عن بيع الغرر رسول اهلل هنى ): هريرة  واألصل يف ذلك حديث أيب (1)البيِع،

بل إن بعض احملقِّق  من أهِل العلم قد نقل االتفاق على اشتراط العلِم بالريَّمن وحتديِده عند 
يف ِصحَِّة البيـع أن  ُيشَتَرُط : "إذ يقول -رمحه اهلل–التعاقِد لصحة البيع، كاإلمام النَّووي 
بعُتَك هذا، واقتَصَر على هذا، : بعُتَكه بكذا، فإن قال: يذُكر الريَّمن يف حال العقِد؛ فيقول

اشتريت أو قِبلُت، مل يكن هذا بيعًا بال خالف، وال حيُصُل بـه امللـك   : وقال امُلخاَطُب
ا من عقوِد الغرر، وملا تشتمل وعليه فإن املراحبَة بربٍح متغيِّر صيغٌة حمرَّمة؛ لكوهن (4)؛"للقابل

 .عليه من جهالِة مقداِر الريمِن عند التعاُقد، وهو خمالٌف للنَّصِّ واتِّفاق الفقهاء
 

 :مناقشة
 : ُيناَقش الدليل السابق بأوجٍه عدة، أبَرُزها

إن العلم املشَتَرط حتقُُّقه يف الريَّمن إمنا هو العلم الذي ينفي اجلهالة الفاحشـة والغـرر    .1
املقصد احلقيقيُّ من اشتراِط معرفِة الـريَّمن يف عقـود   "دي إىل الشقاق والنزاع؛ إذ املؤ
أن يكون الريَّمن معروفًا حىت ال تؤدي جهالته للنزاع ب  الطرف ، وهذا حـقٌّ  .. البيع

، ولكن قد ُيَخيَّل للمرِء يف بادئ الرأي أنَّ هذه املعِرَفَة املشروطة يف الـريَّمن  ..بال ريب
أن يكوَن الريَّمُن حَ  العقِد معروفًا ِفعاًل بأنه مبلُغ كذا من النقود، وهذا ما ال  تتطلَُّب

إن هذه املعرفَة ليست واجبًة شـرعًا  : نراه ضروريًا لصحَّة العقد، إن لنا أن نقول حبق
ح  العقد، ويكفي أن يكون الريَّمُن معروفًا على وجٍه ما به يقُع التَّراضي، وال يقـوُم  

املتعاِقَدين، وهذا يتحقَّق بيقٍ  مىت اتفقا على أن سعَر الِقنطاِر مـن القطـن    نزاٌع ب 
إن حتديد الـريَّمِن هبـذه   .. حمدٌَّد بسعِر السُّوق الرَّمسيَِّة يوم كذا[.. على سبيل املريال]

                                           
ليل، احلطَّاب ، مواهب اجل(184/ 7)، رد احملتار، ابن عابدين (41 -41/ 7)البناية شرح اهلداية، العيين : ينظر (1)

  .(391/ 1)، كشاف القناع، البهويت (41/ 4)، روضة الطالب ، النووي (95/ 1)
  .سبق خترجيه (1)
  .(101/ 8)اجملموع  (4)
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الكيفية فيه حتقيق لرضا الطَّرف ، ويضمن أال يقوم نزاٌع بصدده بينهما، وهذا التراضي 
  (1)".شرطه املَشرِّع احلكيم يف العقود هو كلُّ ما

أن يكـون املبيـع    [أي من شروط البيع] ومنها: "-رمحه اهلل–يقول اإلمام الكاساين 
 مفضـيةً  جهالًة فإن كان أحدمها جمهواًل ،مينع من املنازعة علمًا ،ومثنه معلومًا ،معلومًا

ألن  ؛ املنازعة ال يفسـد ال تفضي إىل جهالًة وإن كان جمهواًل ،إىل املنازعة فسد البيع
 م فـال حيصـلُ  لَُّسوالتَّ سليِممن التَّ إىل املنازعة كانت مانعًة اجلهالة إذا كانت مفضيًة

  (1)".فيحصل املقصود ؛إىل املنازعة ال متنع من ذلك وإذا مل تكن مفضيًة ،البيع مقصوُد

مقداُره يف جملس العقد، إال  وإن كان غَا حمدٍَّد" املراحبة بربٍح متغيِّر"هذا وإن الريَّمن يف 
؛ -املؤشِّر املتَّفق عليـه يف العقـد  –إن العاقدين قد حددا له يف اجملِلس معيارًا معلومًا 

وعليه فإن جهالَة الريَّمن فيه آيلٌة إىل العلم على وجٍه غِا مؤٍد للشِّقاق والنِّزاع؛ وبذلك 
 .مة املفسدة للعقودينتفي عن املراحبة بربٍح متغيِّر الغرر واجلهالة احملرَّ

 م إن ممن ُنِقل اتفاُقه من أهل العلم على اشتراِط العلم بالريَّمن، قد قرََّر جواَز مجلٍة من  .1
املسائل والفروع ال  ال يتحدَُّد فيها الريَّمُن مبقداٍر معيٍَّن يف جملِس العقد، وإمنا يؤول إىل 

البيع ك–ال يؤدي للشقاق والنِّزاع  العلِم بعد تفرُِّق العاقدين عن جملس الَعقِد على وجٍه
البيع ، وبعض اجلملة بتحديد سعر الوحدة بيُع، وبسعر السُّوق، أو مبا ينقِطُع به السِّعر

فكان يف ذلك تأكيٌد على أن اشتراط العلِم بـالريَّمِن ال   (4)؛-بشرط النفقة مدة معلومة
العلِم الذي ينفي اجلهالَة والغـرر  يعين حتديَده مبقداٍر معيٍَّن يف جملس الَعقد، وإمنا حتقيق 

املؤدية للشقاق والنِّزاع، سواٌء أكان ذلك بِذكِر مقداِره من املاِل حتديـدًا يف جملـِس   
العقِد، أو بتحديد معياٍر وضابٍط يؤول به إىل العلم على وجٍه ليس مظنََّة إثارِة الشِّقاق 

 . والنِّزاع

                                           
بورصـة األوراق  : حممد يوسف موسى، نقاًل عنفقه الكتاب والسُّنَّة يف املعامالت املصرفية يف العصر احلاضر،  (1)

  .(131 -148: )ص -رمحه اهلل–عبدالرزاق عفيفي / لشي،املالية والضرائب، فضيلة ا
  .(5/151)بدائع الصنائع  (1)
  .مما سيأيت بسطه يف أدلة القول الرياين (4)
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 الغرر واجلهالة التحرمي، وأهنا إذا َداَخلـت عقـدًا    مَّ إنَّ من املتََّفق عليه أنَّ األصَل يف .4
أفسدته، إال إنه ليس كلُّ غرٍر وجهالٍة كذلك، إذ إن منهما املؤثِّر وغا املؤثِّر، بل إن 
هنَي الشارع عن اجلهالة والغرر ليس املراد به مطلق الغرر واجلهالة؛ إذ لو كان ذلـك  

لٌة من العقود؛ إذ إن كرياًا من املعامالت مرادًا لوقعت األمة يف احلرج، بل حَلُرمت مج
يغشاها الغرر وتعتريها اجلهالة بوجٍه من الوجوه أو يف حال من  -يف القدمي واحلديث–

 اّتفقوا على أّن الغرر ينقسم إىل": -رمحه اهلل– ابن رشديقول أبو الوليد  (1).األحوال
وكذلك أصـل  : "-رمحه اهلل–وقال الشاطيب   (1)،"مؤّثر يف البيوع وغا مؤّثر :نوع 

الحنسم باب  ط نفي الغرر مجلًةِرفلو اشُت ؛لومنع الغرر واجلهالة مكمِّ ،البيع ضروري
من جهالٍة وغرٍر إمنا هي من ( املراحبة بربٍح متغيٍِّر)وعليه فإنَّ ما اشتملت عليه  (4)".البيع

غـِا مـؤدٍّ للشـقاق     اجلهالة والغرر غُا املؤثِّرين؛ لكوهنا تؤول إىل العلم على وجٍه
 . والنَِّزاع

 

 :اإلجابة عن املناقشة
 :أجيب عن املناقشِة السابقة بأوُجٍه عدَّة، منها ما يأيت

الذي ُحكَي اتفاق الفقهاء على -عدم التَّسليم مبا جاَء يف املناقشة من أنَّ العلم بالريَّمن  .1
معلوٍم يف جملِس الَعقِد، بـل إنَّ   ال يستلِزُم حتديَده مبقداٍر حمدٍَّد -اشتراِطه لصحَّة البيع

حتديَد الريَّمِن مبقداٍر معيَّن هو العلُم املشَتَرط لصحَِّة البيِع، وأما جمرَُّد ربِط الريَّمِن اآلجِل 
مبؤشٍر عامٍّ منضبط يتحدَُّد يف املستقبل ال يكفي؛ ألنه ال يدفع الغرَر واملخاطرة، وجمرد 

  (3).فى يف كلِّ مقامرةالتراضي ال يكفي يف مريل هذا، وإال لك

هذا ومع كوِنه من املتََّفِق عليه بأنَّ الغرَر منه املؤثِّر وغُا املؤثِّر، فإنه ال ُيَسـلَّم بـأن    .1
ضابٌط يصحُّ " أيلولة اجلهالة أو الغرر إىل العلم على وجٍه غِا مؤدٍّ إىل الشقاق والنزاع"

                                           
  (.71/ 1)، حاشية العطار على مجع اجلوامع (399 -397/ 1)شرح صحيح البخاري البن بطال : ُينظر (1)
  .بتصرف يسا( 1140/ 4)بداية اجملتهد  (1)
  (.11/ 1)املوافقات  (4)
  .(130: )من ص( 1: )احلاشية رقم -رمحه اهلل–عبدالرزاق عفيفي / بورصة األوراق املالية، الشي،: ينظر (3)
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وإمنا الضابط الذي يصحُّ التَّفريق به ب  الغرر أن ُيَفرَّق به ب  الغرر املؤثِّر وغِا املؤثِّر، 
ليس فيه ربٌح ألحد العاقـدين   لم على وجٍهإىل الِع الغرِر أيلولُة: "املؤِثر وغِا املؤثِّر هو

 (1)".وخسارٌة لآلخر املؤدي للشقاق والنزاع

غرٍر إمنا  ، فإن ما تشتمل عليه من(املراحبِة بربٍح متغيِّر)هذا وبتطبيِق هذا الضَّابِط على 
هو من الغرِر املؤثِّر احملرَِّم؛ حيث إن الريَّمَن اآلجَل املربوط حتديُده مبؤشٍِّر يف املسـتقبل،  
سيؤول إىل العلِم، ولكن على وجٍه فيه ربٌح ألحِد املتباِيَعْيِن وخسارٌة لآلَخـر؛ إذ إن  

ـ  -عند حلول أجل الدَّين–املؤشِّر لو ارتفع يف املستقبل  ًا للبـائِع  فسيكون ذلك رحب
وخسارة للمشتري، ومبقدار ارتفاِع املؤشِّر يزيد ربُح البائع وتزيد خسارة املشـتري،  
والعكس كذلك؛ فإنه مبقداِر اخنفاِض املؤشِِّر ساَبُح املشتري وخيَسر البائُع؛ وبـذلك  

من غرٍر وجهالٍة إمنا هـي مـن الغـرر    ( املراحبِة بربٍح متغيِّر)تكون ما اشتملت عليه 
 (.املراحبِة بربٍح متغيِّر)الة املؤثِّرة، ويظهُر بذلك حترمي واجله

 

 :الرَّد على اإلجابة
املراحبة )مع التَّسليم مبا ُذكر يف اإلجابة أعاله من أنَّ الغرَر واجلهالَة ال  تشتمل عليها  .1

تؤول إىل العلم على وجٍه فيه ربٌح ألحِد العاقدين وخسارٌة لآلَخـر، وأن  ( بربٍح متغيِّر
لك أحد معايا الغرر املؤثِّر يف العقود بالتحرمي، إال إنَّ توفَُّر هذا الضابط وحَده غـُا  ذ

كاٍف للحكِم على الغرِر واجلهالِة بالتحرمي؛ إذ إنه يلَزم للُحكِم على الغرِر واجلهالـِة  
أن يكون الغرر يف ، وأن يكون الغرر كرياًا: هي-بالتحرمي استجماُعُهما لضوابَط أربعة 

الغرر أاّل يكون ، وحاجة املشتمل على الغررالعقد تدعو إىل أاّل ، وعقود عليه أصالًةامل
يتخلَُّف احلكم  -آياًل إىل العلم على وجٍه ليَس فيه ربٌح ألحد العاقدين وخسارٌة لآلخر

                                           
باألدلَّة واألمريلة، واالستشهاد بأقوال أهل العلم، واإلجابة عما قد يرد على ذلك –كما سبق بيان ذلك تفصياًل  (1)

؛ فلُيراَجـع إن  "ضوابط الغرر املؤثر يف عقود املعاوضات املالية"ن هذا املبحث يف املطلب األول م -من إيرادات
 .شئت
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الذي اشـتملت عليـه   -وعليه فإنه وإن كان الغرر  (1)عليه بالتَّحرمِي بتخلِّف أحدها؛
يؤول إىل العلِم على وجٍه فيه ربٌح ألحد العاقـدين وخسـارٌة    -(متغيِّر املراحبة بربٍح)

لآلخر، فإنه ليس من الغرر احملرَّم، وذلك لتخلُّف ضوابط الغرر احملرَّم األخرى؛ إذ إن 
؛ حيث إن اجلزء من الريَّمن اآلجل يسرٌي( املراحبة بربٍح متغيِّر)الغرر الذي تشتمل عليه 
يُِّر بناء على املؤشِّر إمنا هو جزٌء يسا مقارنًة باحِلصَّة األكـرب  الذي يكون خاضعًا للتغ

كما إنه ميكن زيادة ضبط ذلك بوضع سقف أعلى وأدىن للتذبـذب ال   (1)الريابتة منه،
وقد حكى اإلمجاع على عدم اعتبار اليسا مـن  . يزيد تذبذب الرِّبح عنها أو ينُقص
ابن رشد احلفيد، واإلمام النـووي، واإلمـام   اإلمام : الغرِر مجلة من أهِل العلم، منهم

  (4).رمحة اهلل على اجلميع–القرايف 
–فإن العقَد الذي اشتمل على الغرِر : هذا من جهة القلَّة والكريرة، ومن ِجَهٍة أخرى

تتحقق به مصـلحة العاقـدين   "، وتدعو احلاجة إليهمما  -(املراحبة بربٍح متغيِّر)وهو 
املراحبات، بل تتذبذب  التمويل طويلة األجل أن تستقر أسعاُرمجيعًا؛ إذ يندر يف عقود 

ط ه بأن يرِبمنهما إىل أن حيمي نفَس كلٌّ مبا جيعل أحدمها غابنًا واآلخر مغبونًا، فيحتاُج
 (3)".حبسب ربح السوق وقت السداد بَحالرِّ

 جواِز َةمصلح َمدََّق رسول اهلل فتب  أن : "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية
ث ِعُب كما تقتضيه أصول احلكمة ال  ،الغرر اليسا إليه على مفسدِة حتاُجالذي ُي البيِع
ض عاِرإىل ما ُي ناظٍر غَا ِهِسد يف نْفالذي انعَق د القياَسَرومن َط. هَتها أمََّملَّوَع ،هبا 
   (5)".هوديُنوضاق عليه عقله  ،ينمن أمر الدِّ كرياًا ه من املانع الراجح أفسَدَتعلَّ

                                           
سبق بيان هذه الضوابط األربعة وشرح معناها واالستدالل على حكمها، وضرب األمريلة عليها يف املطلب كما  (1)

 .األول من هذا املبحث تفصياًل
  .ربط الريَّمن اآلجل أو ربح املراحبة مبؤشر مستقبليٍّ متغيِّروذلك كما سبق توضيحه يف املبحث األول من آلية  (1)
  (.1051/ 4)، الفروق، القرايف (411/ 8)، اجملموع، النووي (1113/ 4)بداية اجملتهد، ابن رشد : ينظر (4)
  .(43 -44: )يوسف الشبيلي ص/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د (3)
  (.51/ 18)جمموع الفتاوى  (5)
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والبغضـاء   ة العداوِةه مظنَّهي كوُن الغرِر بيِع إذا كانت مفسدُة: "-رمحه اهلل–ويقول 
ت َمدِّاجحة ُقالرَّ إذا عارضتها املصلحُة أن هذه املفسدَة فمعلوٌم ،وأكل األموال بالباطل

يهم ممـا قـد   عل أشدَّ هذه املعامالِت بتحرمِي اِسعلى النَّ رَرمعلوم أن الضَّو... ، عليها
واحلاجة  ،يسا كما تقدم فيها الغرَر ألنَّ ؛بالباطل ماٍل وأكِل فيها من تباغٍض ُفتخوَُّي

ة علـى أن  والشريعة مجيعها مبنيَّ ،واحلاجة الشديدة يندفع هبا يسا الغرر ؛إليها ماسة
فكيف إذا كانـت   ،املفسدة املقتضية للتحرمي إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح احملرم

 (1)!".؟فسدة منتفيةامل

 م إنه يف ظل التقلب الكبا يف األسعار، والتذبذب الشـديد يف املؤشـرات املاليَّـة     .1
واالقتصادية فإن واقع املعامالت املصرفية املعاصرة يشهد أن البيَع اآلجل أو املراحبـة  

الرِّضا بربٍح متغيٍِّر أبعد عن الشِّقاق والنِّزاع، وأحرى يف حتقيق  (1)ذات األجل الطويل
 -ومنها املراحبـة –ب  العاقدين، إذ إنه قد أثبت الواقُع أنَّ عقوَد التَّمويِل بالبيِع اآلجِل 

طويلة األجل ال  يكون الريَّمن فيها حمدَّدًا مببلٍغ معيَّن عند التعاقد مظنَّة نشوء النِّـزاع  
بالغنب الشـديد   والشِّقاق يف املستقَبل عند اخنفاض مؤشرات األرباح، فيشعر املتَموِّل

–، وبعد مرور مـدَّة  %9كأن يكون مقدار الرِّبح الذي تعاقد معه البائع على دفعه )
؛ فيكون الـربح الـذي   %1هتبط مؤشرات األرباح واألسعار إىل  -كسنة أو سنت 

مما جيعله يطلـب  ( يدفعه املتَموِّل يزيد أربعة أضعاف عما يدفعه الناس يف ذلك الوقت
بل إن هذا السبب قد جَعل بعض العمالء من الشَّركات . ين األوَّلمن دائنه فس، الدَّ

تعزف عن التمويل الشَّرعي املباح ذي األجل الطويل خمافَة تقلب األسعار  -وغاها–
وتذبذهبا مع تريبيت مثن البيِع اآلجل أو ربِح املراحبة، مما جيعلها تدفع أضـعاف الـرِّبح   

ر؛ وعليه فقد جتلَّى بذلك كون املراحبة بربٍح متغيٍِّر أبعد الذي يدفعه املتَموِّلون بربٍح متغيِّ
 . عن الشِّقاق والنِّزاع منها من املراحبة بربٍح ثابت

 

 :الدليل الثاين
                                           

  (.38 -37/ 18)لفتاوى جمموع ا (1)
  .كعشِر سنوات أو أكرير (1)
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صيغٌة حمرَّمة؛ الشتماهلا على الزيادة يف الـدَّْيِن الريابـت يف ذمـة    ( املراحبَة بربٍح متغيِّر)إنَّ 
إذا  -الـدَّينَ –أن الريَّمَن اآلجَل : ووجه ذلك. على حترميه املدين، وهو ربا الدُّيون امُلجَمع

حتدَّد مقداره عند إبرام العقد ألفًا،  م عند حلوِل أجِله ارتفَع املؤشُِّر فأصبح الدَّيُن واجـب  
  (1).السَّداد ألفًا ومخس ؛ فإن الدَّائن يكون بذلك قد زاد يف الدَّيِن الريابت يف ذمة مدينه

 
 :مناقشة
 :ما سبق مبا يأيتُيناقش 

احملرَّم إمنا هو يف ديٍن ثابٍت يف ذمَِّة املدين، حلَّ أجُله ومل  -ربا اجلاهليَِّة–إنَّ ربا الدُّيون  .1
إما أن تقضـي  )يوِفه، فخيََّره الدائن ب  الوفاء أو اإلنظاِر مع زيادة الدَّين مقابل النَِّظَرة 

فالشأُن فيها خمَتِلٌف؛ إذ إن أقساِط الريَّمن املؤجَّلة ، وأما املراحبُة بربٍح متَغيِّر (وإما أن ُتريب
مل يتعيَّن عند التعاقد مقداُرها حتديدًا فتكون قد زاَدت يف املستقبل عند ارتفاِع املؤشِّـر،  
بل إنَّ قدَر الدَّيِن سُيعَلم حتديدًا يف املستقبل عند حلول مواعيد وآجال حتديد مقدار كلِّ 

خالل الِعلِم باملؤشِّر؛ وبذلك يكوُن ارتفاُع املؤشِّر أو اخنفاُضه  قسٍط، وُيعَلم مقداُره من
 . معِلمًا مبقدار الدَّيِن حتديدًا، ال مضيفًا إليه أو منِقصًا منه بعد حتديده

من خالِل النَّظـِر يف املؤشَّـر يف   -وأما إذا حتدَّد مقداُر أيِّ قسٍط من أقساط املديونيَّة 
عد ذلك،  م تأخَّر املدين عن سداده، وِزْيَد يف الدَّيِن بعـد  ، وحلَّ أجل سداِدِه ب-حينه

سواٌء أكانت الزيادة مببلٍغ مقطوع، أو مببلٍغ –حلول أجله بأيِّ طريقٍة كانت تلك الزِّيادة 
نظا التَّأخُّر يف السَّداد فإنَّ تلَك الزيادَة ربا مـن ربـا    -متغيِّر يتحدَُّد بأيِّ مؤشٍِّر كان

رَّم؛ إذ إهنا زيادة أعقبت ثبوت الدَّيِن والِعلَم مبقداره عند حلول أجِله نظـا  اجلاهليَِّة احمل
النََّسأ والتَّأجيل؛ فهي من قبيِل إما أن تقضي وإما أن ُتريب؛ فكانت هذه الصورة الريانيـة  

 . هي احملرَّمة، وهي ليست صوَرَة املراحبة بربٍح متغيِّر
الريَّمِن بناًء على مؤشٍِّر منضبٍط معلوٍم يف املستقبل ربا يف  مَّ إنه لو قيَل بأنَّ حتديَد مقداِر  .1

حاِل ارتفاِع املؤشِّر عنه يف يوِم التعاقد؛ للِزَم منه أن يقال بأنَّ من الرِّبا مجَلٌة من املسائِل 

                                           
  .(491: )طرق حتديد العاقدين مثن املبيع، عبدالعزيز الشِّبل ص (1)
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ال  َنصَّ بعض أهل العلم على إجازهتا مما مل يتحدَِّد الريَّمن فيها مبقدار حمدٍَّد معلـوٍم يف  
بشرط النفقة البيُع : ومنها على سبيِل املريال. لعقِد، وإمنا آَل إىل العلِم يف املستقبلجملِس ا

مدة معلومة، فإنَّ النَّفقَة قد تزيُد قيمُتها يف آخر املدة احملدَّدة عما كانت عليه يف أوهلـا،  
  (1).وليس ذلك بربا

 
 :إجابة عن املناقشة

 :، تتلخص يف اآليتأجيب عن مناقشة الدليل آنفة الذكر من أوجٍه
القول بأن دين املراحبة بربٍح متغيِّر مل يريبت يف ذمِة املديِن حىت حلول أجل املديونيـة،   .1

غُا صحيح حماسبيًا وقانونيًا، بل هو ديٌن ثابٌت يف ِذمَِّة املديِن من حِ  التَّعاُقد وُيَسـجَّل  
ويف الوقِت نفِسه فـإنَّ  . حماسبيًا ضمن مطلوباته، كما ُيَسجَّل ضمن موجودات الدَّائن

املصرف لن يقبل حباٍل أن تتحوَّل مديونيته يف املراحبة بربٍح متغيٍِّر إىل حقٍّ غا مستقرٍّ، أو 
 (1).ال تتمتَّع بكلِّ الضَّمانات ال  تتمتَّع هبا املراحبة بربٍح ثابت

صحيٍح كـذلك،   كما إن القول بأنَّ الربا ال يتحقَّق إال باستقرار الدَّين يف الذِّمة غُا .1
أن ديَن السَّلِم ديٌن غُا مستقرٍّ عند مجاها الفقهاء، ومع ذلك فال : وذلك لوجوٍه، منها

جيوز أن يتراضى الطرفان على تأخِا ديِن السَّلم بزيادٍة ألنَّه ربا بال خالف،  م إنـه إذا  
سببًا لتغيا أجلـِه،  كان عدم استقرار الدَّيِن مربِّرًا لتغيِا قدِره فمن باب أوىل أن يكون 

 وحينئٍذ فما املانع من التراضي على زيادة مقدار الدين مقابل تأخا األجل؟ 
إن نتيجَة ومآل املراحبة بربٍح متغيٍِّر وربا اجلاهلية واحدٌة، وذلك من جهِة تضاعف الدَّيِن 

مسـتقرًا أو غـا    يف ذَمِة املديِن مبجرَِّد مروِر الزَّمِن، وال فرق حينئٍذ بَ  كوِن الـدَّينِ 
  (4).مستقرٍّ، فهو ديٌن يف احلال ، ومفسدة تضاعف الدين حاصلة على كلِّ تقديٍر

 
 :الرَّد على إجابة

                                           
 (.41 -18: )يوسف الشبيلي ص/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د: ينظر (1)

  (.8 -9: )سامي السُّويلم ص/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د: ينظر (1)
  (.11 -8: )السابق صاملرجع : ينظر (4)
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 :ُيَردُّ عما ُأوِرد من أوجِه اإلجابة السابقة مبا يأيت
ـ  .1 د، ال خالَف يف كوِن ديِن املراحبِة بربٍح متغيِّر دينًا ثابتًا يف ذمِة املديِن من حِ  التَّعاُق

كما إنه يتمتَّع بكلِّ الضَّمانات ال  يتمتَّع هبا دين املراحبة بربٍح ثابت، إال إن كّل قسٍط 
من أقساطه لن يتعَ  مقداُره حتديدًا إال يف آجاٍل مستقبلية حمدَّدة بناًء على معياٍر منضبٍط 

بناًء على مقـداِر   معلوٍم؛ فإذا حلَّ أجُل كلِّ قسٍط تبيَّن عنده مقدار القسط التايل حتديدًا
املؤشِّر يف ذلك اليوم؛ وعليه فإنَّ املؤشَِّر ُمْعِلٌم وحمدٌِّد ملقدار القْسِط عند حلوِل أجِله، ال 

علـى  – (1)مريلها يف ذلك مريل البيِع بشرِط النفقِة مّدًة معلومة. مضيفًا إليه أو ُمنِقصًا منه
يريبت دينًا يف ذمَّة املشتري ( مةأي النفقة ملدة معلو)من حيث كون الريَّمن  -سبيل املريال

يف جملس العقد، إال إن مقداره يتحدَّد بعد اجمللس، كما إن قيمة النفقة قد تزيـد وقـد   
تنقص عما كانت عليه فيه جملس العقد، ومع ذلك فال ُيَعدُّ ذلك زيادة يف الدَّيِن الريَّابت 

 (.أي ال ُيَعدُّ من ربا الديون)يف ذمة املشتري 

الف يف كون الزيادة يف الدَّيِن مقابَل تأجيله هو ربا اجلاهلية احملرَّم سواٌء كما إنه ال خ .1
أكانت تلك الزيادة مبلغًا ثابتًا أم متغيِّرًا، ُحدِّدت عند التعاقد أم اتُِّفق عليها الحقـًا، يف  

ق من ديٍن مستقٍر أم يف ديٍن غِا مستقرِّ؛ الزيادة يف الدَّين مقابل تأجيله ربا يف كلِّ ما سب
ُصَور، إال إنه ال ُيَسلَّم تسويُة حكم ربِط حتديد مقدار الريَّمن اآلجل باملؤشِّر بالزيادة يف 
الدَّيِن مقابل النََّسأ والنظرة، فضاًل عن كوهنا أشد منها حرمة؛ إذ منزع احلكم فيهمـا  

 .خمتلف

 
 :الدليل الثالث

 ويف رواية عنـه   (1)،(عن بيعت  يف بيعة هنى رسول اهلل ): قال هريرة  أيب عن
 (1).ڇمن باع بيعت  يف بيعة فله أوكسهما أو الرباڇ :رسول اهلل قال  :قال

                                           
  .سيأيت تفصيل معناه وحكمه يف أدلة القول الرياين (1)
ما جاء يف النهي عـن   :بابالبيوع، : يف كتابسنن ال يف الترمذي، و(459 /15)أمحد يف املسند  مرواه اإلما (1)

ابن حبان ، و(705: )ص بيعت  يف بيعة: البيوع، باب: يف كتابسنن يف ال النسائي، و(513 /4) بيعت  يف بيعة
 /11) نقـداً  دينار نسيئة وبتسع  دينارًا ةمبائذكر الزجر عن بيع الشيء : البيوع، باب: يف كتاب هصحيحيف 
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 :وجه االستدالل

عن بيعت  يف بيعة من جوامع الكلم، حيث َجَمع املعاين الكرياة يف األلفاظ  َنهُي النيب 
التنّوع ال اخـتالف   الوجيزة، وتعدُّد تفساات العلماء للحديث إمنا هو من قبيل اختالف

ترديد الريَّمن مع لزوم البيع، كأن يقول : هذا وإن من املعاين ال  ُفسِّر هبا احلديث. التضاد
بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا واثين عشر نسيئة إىل سـنة، أو بعشـرة إىل شـهر    : البائع

ما؛ وعليـه  وبعشرين إىل شهرين، وينقضي جملس العقد ويلزم البيع دون حتديد الريَّمن منه
فقد دلَّ احلديث على حترمي ترديد الريمن دون تقييد ذلك مبقداٍر للفرق بـ  الريمـن ، أو   
مدى التغيُّر يف الريَّمن قلياًل كان ذلك أو كرياًا، وهو ما يقتضي حترمي املراحبة بربٍح متغيِّـر  

  (1).لكون الريَّمن اآلجل فيها غا حمدَّد
 

 :مناقشة
 :ديث بأوجٍه عدة، أبرزهايناقش االستدالل هبذا احل

                                                                                                                         
 =وقد صححه (434 /5) النهي عن بيعت  يف بيعة :بابالبيوع، : يف كتابالكربى  سننيف الالبيهقي ، و(437
، وقـال  (513 /4" )عمل على هذا عند أهل العلـم حديث أيب هريرة حسن صحيح، وال: "الترمذي، وقال=

 هذا احلديث: "البدر املنا، وقال ابن امللقن يف (134/ 9" )حسن صحيح: "البغوي عن احلديث يف شرح السنة
 /15)، والشي، األرنؤوط يف حتقيقه للمسـند  (138/ 5)، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل (381 /1" )صحيح
459.) 

 هصحيحيف ابن حبان ، و(371 /4) فيمن باع بيعت  يف بيعة: البيوع، باب: يف كتاب سننيف الد داو وأبرواه  (1)
، (439 /11) نقـداً  دينار نسيئة وبتسـع  دينـاراً   ةمبائذكر الزجر عن بيع الشيء : البيوع، باب: يف كتاب

النـهي   :بابالبيوع، : تابيف كالكربى  سننيف الالبيهقي ، و(51 /1)البيوع  :يف كتاباملستدرك واحلاكم يف 
، ووافقـه  (51 /1" )ومل خيرجاه ،صحيح على شرط مسلم: "، وقال عنه احلاكم(434 /5) عن بيعت  يف بيعة

ابن ، وقال عنه (11 /8)، "هذا خرب صحيح :فنقول: "بقولهاحمللى  الذهيب على تصحيحه، وصححه ابن حزم يف
 من وجوٍه يث ابن عمر وأيب هريرة وابن مسعود عن النيب وهذا يتصل ويستند من حد" :التمهيد يف عبد الرب

، وحسنه األلباين هبذا اإلسناد يف إرواء الغليـل  (499 /13) "وهو حديث مشهور عند مجاعة الفقهاء ،حاحِص
(5 /150.) 

  (.19 -15: )سامي السويلم ص/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د: ينظر (1)
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 .على سبيل املنع: الوجه األول
مع لزوم البيِع داخلًة حتَت مدلول احلـديث؛ إذ إهنـا   ال ُيَسلَُّم كوُن صورِة ترديِد الريمن 

ليست بيعت ، وإمنا هي بيعة واحدة بأحد مثن ، كما إنه ال يدخلها الربا؛ ألن تقدير الريمن 
ليس من الربا يف شئ؛ وعليه فإن هـذا التفسـا ال    بعشرٍة حالة أو خبمسة عشر مؤجلة

من بـاع بيعـت  يف بيعـة فلـه     ڇ: يستقيُم ألنَّه خمالٌف ملا ورد يف روايات احلديث مريل
وروايات احلديث يفسِّر بعضـها   (1)،ڇصفقتان يف صفقة رباڇ و (1)،ڇأوكسهما أو الربا

 . بعضًا
: على تفسا احلديث بصورة ترديد الريمن معلِّقًا -رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 

أن يبيعه بأحدمها مبهمًا ويتفرقا على ذلك، وهذا تفسُا مجاعٍة من أهل العلم، لكنَّه بعيٌد "
من هذا احلديث؛ فإنه ال مدخل للربا هنا، وال صفقت  هنا، وإمنا هي صفقة واحدة بريمن 

أبيُعك : ت البيعتان يف البيعة بأن يقولوقد ُفسِّر: "-رمحه اهلل–ويقول ابن القيم  (4)،"مبهم
أنـه ال  : بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة وهذا بعيد عن معىن احلديث من وجه ؛ أحدمها

أن هذا ليس بصفقت ، إمنا هو صفقٌة واحـدٌة بأحـِد   : يدخل الربا يف هذا العقد، الرياين
إذا أخَذ بالريَّمن األزيد يف هذا العقد مل  الريَّمن ، وقد ردََّده ب  األولي  أو الربا، ومعلوٌم أنَّه

  (3)".يكن ربا؛ فليس هذا معىن احلديث
  

 . على سبيل التسليم: الوجه الثاين

                                           
  .سبق خترجيه (1)
يف ابـن أيب شـيبة   ، و(149 /9) البيع بالريمن إىل أجل : البيوع، باب: يف كتاب اق يف مصنفهعبدالرزرواه  (1)

إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان : الرجل يشتري من الرجل البيع فيقول: البيوع والقضية، باب: املصنف يف كتاب
ـ وفـر : الطهارة، بـاب : وابن حبان يف صحيحه يف كتاب، (114/ 7)نقدًا فبكذا  ، (441/ 4)وء ض الوض

  .(139/ 5)وصححه األلباين هبذا اإلسناد يف إرواء الغليل 
  .(51 /1)الفتاوى الكربى  (4)
  .(301/ 8)حاشية ابن القيم على سنن أيب داود  (3)
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 م إنه وإن قيل بأن الراجح يف تفسا معىن احلديث بأن املنهي عنه اجتماع عقدين كـلٌّ  
: مريـل )رَّم، كالربا منهما مباح يف حال انفراده، إال إن اجتماعهما يترتب عليه حمظور وحم

كأن يبيعه سلعًة بتسع  نقدًا ومبائة وعشرين نسيئة دون أن ُيعـيِّن  )، أو الغرر (بيِع العينة
، فإنه وإن قيل بذلك إال إن املراحبة بربٍح متغيِّـٍر  (العاقدان أحدمها قبل انقضاء جملس العقد

ا ال تشتمل علـى بيـِع   ، كما إهنليس فيها إال بيعة واحدة بريمن واحد، وليس فيها بيعتان
السلعة بريمٍن حالٍّ قدره كذا ومثٍن آجٍل قدره كذا؛ فال تكون بذلك داخلًة حتت عمـوم  

 (1).داللة احلديث
   

 : القول الثاين
يوسـف بـن عبـداهلل    . فضيلة الشي، د: وممن ذهب إىل ذلك. جواز املراحبة بربٍح متغيِّر

  (1).الشبيلي
 

 :أدلة القول الثاين
 

 :ولالدليل األ
األصل يف العادات واملعامالت والعقود والشروط الصِّحَّة واإلباحة، ما مل َيِرد دليٌل صحيٌح 

عقٌد صحيٌح جائُز؛ " املراحبَة بربٍح متغيِّر"وبناًء على هذا األصِل فإنَّ  (4)على التحرمِي واملنع؛
 .إذ مل َيِرد دليٌل يدلُّ على منِعه وحترمِيه، وينقُله عن اإلباحة

                                           
  (.43: )يوسف الشبيلي ص/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د: ينظر (1)
  .(راملراحبُة بربٍح متَغيِّ: )كما قرَّر ذلك يف حبريه (1)
اخلطأ الرابع هلـم  ": إذ يقول -رمحه اهلل-وهذا هو مذهب مجهور العلماء كما نسبه هلم اإلمام ابن قيِّم اجلوزية  (4)

ها على البطالن حىت يقوم دليٌل علـى  هم ومعامالهتم كّلاملسلم  وشروَط هم أن عقوَداعتقاُد[ أي لنفاة الِقياس]
استصحبوا بطالنه، فأفسدوا بذلك كرياًا من  أو معاملٍة أو عقٍد شرٍط الصحة، فإذا مل يقم عندهم دليٌل على صحِة

ومجهور الفقهاء على خالفه، وأن . معامالت الناس وعقودهم وشروطهم بال برهان من اهلل، بناًء على هذا األصل
كـم  وهذا القول هو الصحيح؛ فـإن احل . األصل يف العقود والشروط الصحة إال ما أبطله الشارع أو هنى عنه

ورسوله  اهلُل َمثَّإال ما َأ ورسوله، وال تأثيَم ه اهلُلَمه ال حرام إال ما حرَّأنَّ ها حكٌم بالتحرمي والتأثيم، ومعلوٌمطالِنبُب
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 :اقشةمن

املراحبة بـربٍح  "-من املتَّفق عليه أن األصل يف العقود اإلباحة والصِّحة، إال إن هذه الصيغة 
قد انتقلت عنه بدليٍل، وهو خمالفتها ما اتفق الفقهاء على اشتراِطه من العلم بالريَّمِن   -"متغيِّر

الة وغرر، والغـرر  يف جملس العقد،  م إن يف عدم حتديِد مقداِر الريَّمِن يف جملس العقد جه
 . أحد األصول ال  َيرِجع إليها حترمي العقود

 
 :إجابة عن املناقشة

ليس فيه خمالفة الشتراط الِعلِم بالريَّمِن، إذ إن العلم امُلشترط إمنا هـو  " املراحبة بربٍح متغيِّر"
طلوب وهذا القدر امل (1)العلم الذي ينفي اجلهالة الفاحشة والغرر املؤدي للشقاق والنزاع،

من العلم متحقٌق يف هذه الصيغة؛ وعليه فاملراحبة بربٍح متغيِّر باقية على أصِل اإلباحِة لعدم 
 .وجود دليٍل صحيح ينُقُلها عن األصل

 
 :الدليل الثاين

إنَّ ما اشتملت عليه املراحبُة بربٍح متغيٍِّر من اتفاق العاقدين يف جملِس العقد علـى معيـاٍر   
به الريَّمن يف املستقبل على وجٍه يغلُب على الظَّن عـدم أيلولتـه إىل    منضبٍط معلوٍم يتحدَّد

الشِّقاق والنِّزاع ُيَعدَّ مقدارًا كافيًا لتحقيق العلِم بالريَّمن احملكي اتفاق الفقهاء على اشتراطِه 
لصحَِّة البيِع، وذلك قياسًا على ما قرََّرُه بعُض الفقهاِء من جواز مجلٍة من البيوع الـ  مل  

تحقق فيها العلُم بالريمن بتحديد مقداره يف جملس العقد، ولكنه آيٌل إىل العلِم على وجـٍه  ي
 :ومن أمريلة هذه الفروع واملسائل ما يأيت. غا مؤدٍّ للشقاق والنزاع

 
                                                                                                                         

 =يف مه اهلل، وال دينًا إال ما شرعه اهلل، فاألصُلإال ما حرَّ به فاعله، كما أنه ال واجب إال ما أوجبه اهلل، وال حراَم
علـى   دليـلٌ  حة حىت يقوَمواملعامالت الصِّ على األمر، واألصل يف العقوِد دليٌل طالن حىت يقوَمالعبادات الُب=
  (. 107/ 4)إعالم املوقع  ". حرميوالتَّ طالِنالُب

  .كما سبق بيان ذلك تفصياًل يف مناقشة أدلة القول األول فلُيراَجع إن شئت (1)
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عر:  ولا  و ،  و بما ينقِطُع به السِّ  البيع بسعر السُّ

ِم حتديد مثِنها يف جمِلِس الَعقِد، وإمنا يتفقان وهو أن يتعاقد املتبايعان على بيِع السِّلَعِة، مع عِد
أو مبا يتباَيُع به الَنـاس، وينقضـي    (1)على حتديِد الريمِن بسعِرها يف السِّوق وقَت التعاقد،

 .جمُلُس العقد على ذلك، ويلَزُم البيُع يف َحقِِّهما،  م يذهبا لتحديِد الريَّمن وفق ما اتَّفقا عليه
إىل جواز البيع بسعر  (4)واإلمام أمحد يف رواية، (1)يف وجٍه عندهم، هذا وقد ذهب الشافعيَُّة

وتلميذه ابن قـيِّم   (3)السوق، أو البيع مبا يبيع به الناس، واختارُه شيُ، اإلسالم ابن تيمية،
 .  -رمحة اهلل على اجلميع–اجلوزية 

البيع بالسعر، وفيه  الناس يف جواز تنازَع: "-رمحه اهلل–يقول الشي، أبو العباس تقيُّ الدين 
ـ  ٌرْظ، وأنه ليس فيه َحهذا جائٌز يف الدليل أنَّ قوالن يف مذهب أمحد، واألظهُر ؛ ٌرْدوال َغ

ىل مـن  ْوال  تراضوا هبا َأ ريِلامِل ريل، فقيمُةامِل لرددناهم إىل قيمِة هذا العقِد مريُل َلبِطألنه لو ُأ
  (5)."مل يتراضيا هبا مريٍل قيمِة

 عر من غِابه السِّ مبا ينقطُع البيِع اختلف الفقهاء يف جواِز" :-رمحه اهلل– ابن القيم ويقول
 وهو الصواب املقطوُع-: والقول الرياين ،... فمنعه األكريرون ...العقد،  وقَت ِنَمالريَّ تقديِر

 ر، وهو منصوُصْعمبا ينقطع به السِّ البيِع جواُز -ٍرْصوِم صٍرَع اس يف كلِّالنَّ به، وهو عمُل
 :املشتري من املساومة، يقول لقلِب هو أطيُب :نا، ومسعته يقولشيُخ أمحد، واختارُه ماِماإل
والذين مينعون من  :-رمحه اهلل ورضي عنه– قال .به غاي مبا يأخُذ آخُذ ،اسة بالنَّسَويل ُأ

 ه والرسوِل وال سنِة تعاىل اهلِل بل هم واقعون فيه، وليس يف كتاِب ،هُكم تْرُهذلك ال ميكُن
  (1)."هُمما حيرِّ صحيٍح وال قياٍس صاحٍب وال قوِل األمِة إمجاِع

                                           
واآلخُر جيهله؛ فيأمتُن اجلاهُل به العاِلَم بـه، وقـد    -عند التعاقد–لسُّوق وقد يكوُن أحد العاقدين عاملًا بسعِر ا (1)

  .جيهالنه مجيعًا
  (.303/ 8)اجملموع، النووي : ُينظر (1)
  (.410/ 3)اإلنصاف، املرداوي : ُينظر (4)
كُتبه، منها على سـبيل   وقد نصَر هذا القوَل واستَدلَّ له، وأجاب عن أدلة احملرِّم  تفصياًل يف مواضَع عدَّة من (3)

  (.435 -433/ 18)، جمموع الفتاوى (174 -171)، (115 -113: )نظريَّة العقد ص: املريال
  (.447 -441: )جامع املسائل، اجملموعة الرابعة ص (5)
  .(301 /5)إعالم املوقع   (1)
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على  أمحُد صَّاملريل، وقد َن بريمِن البيع مبا ينقطع به السعر هو بيٌع" :-رمحه اهلل–قال أيضًا و
جتري جمرى الضرورة، ومـا   إىل هذه املسألِة الناِس فحاجُة …عليه ِةمَّاأُل ُلَموَع ،هجواِز

   (1)."َةمنه ألبتَّ باملنِع رُعالشَّ يُءكان هكذا ال جي
 

 وجه العالقة بنَي حكِم البيع بسعِر السُّوق واملراحبِة بربٍح متَغيِّر
مقـداَر الـريَّمِن    -أو أحدمها-من رأى من الفقهاء جواَز البيِع بالسِّعر مع جهل العاقدين 

ِيَلًة إىل العلِم على وْجـٍه ال  وقَت التعاقد إمنا أجازه مع ما فيه من اجلهالة؛ لكوهنا جهاَلًة آ
ُيفضي إىل الشقاق والنَّزاع؛ وذلك التفاِق العاقديِن على الرجوِع إىل ِمعياٍر ُمحدٍَّد معلـوٍم  

، وعليه فإنَّ تراِضيِهما على -أو السِّعر الذي يتبايع به الناس–يف نفِسه، وهو ِسعُر السُّوق 
لعلم على وجٍه غا ُمؤٍد للشِّقاق والنِّزاِع ُمَحقِّـٌق  هذا املعيار الذي يؤوُل جبهالِة الريَّمن إىل ا

 .لركِن البيِع وهو التراضي
، إذ إنَّ كالًّ منهما مشتمٌل "املراحبة بربٍح متغيِّر"وبذلك يتبيَّن وجُه الشَّبِه ب  الَبيِع بالسِّعِر و

قد عيَّنا امِلعيار  -ايف العقدين كليهم–على عدِم حتديِد الريَّمِن عند التعاُقد، ولكنَّ العاقدين 
وهو املؤشُّر املنضبط يف عقِد املراحبة بِربٍح متغيِّر، وسعر –املنَضِبَط الذي سيتَحدَُّد به الريَّمن 

؛ وبذلك تكوُن جهالُة الريَّمن عند التعاقد فيهما غا مؤثرة، لكوهنا -السُّوق يف البيِع بالسِّعر
 .   للشقاق والنزاعجهالًة آيلًة إىل العلِم على وجٍه غِا مؤدٍّ 

 
 :مناقشة
على البيع بالسعر أو مبا يبيع به الناس قياٌس مع الفارق؛ إِذ البيُع " املراحبة بربٍح متغيِّر"قياُس 

بالسِّعِر إمنا ُيراد به سعر السوق عند التعاقد، ال سعر السوق يف امُلستقبل، بينما حتديُد الريَّمِن 
مبعياٍر ومؤشٍِّر يَتحدَُّد يف املستقبل، وقد يكون بينه وبـ   مربوٌط " املراحبة بربٍح متغيِّر"يف 

 (1).، وب  الصورت  فرٌق كبٌا وبوٌن شاسع-سنة أو أكرير-التعاقد مدة طويلة 
                                           

  .(1415 /3) بدائع الفوائد (1)
/ ، تعليق متدبر على املراحبة بربٍح متغيِّـر، د (385: )وهبة الزحيلي ص/ د.املعامالت املالية املعاصرة، أ: ينظر (1)

  .(3: )عبدالستار أبوغدة ص
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الذي رأى جـواَز   -رمحه اهلل–وإن من أجلى ما ُيَوضِّح ذلك أن شيَ، اإلسالم ابن تيمية 
بذلك سعَر السُّوِق يوَم التعاقِد ال ِسْعر السـوق يف   البيِع بالسِّعر وَنصَره، قد بيَّن أن مراَده

ه من فالذي رأيُت": املستقبل، بل ونصَّ على حترمِي البيِع بسعِر السُّوق يف امُلسَتقَبل، إذ يقول
ه منه بـذلك  َيللمشتري أن يشتِر جاَز ،مِنالريَّ ِربقْد عاملًا ُعأنه إذا كان الباِئ: أمحَد نصوِص

 .ِهوأمانِت البائِع هو خبربِة يف نفس األمر، وقد رضَي ٌرقدَُّم فإنه مثٌن ؛هَرْدَق من وإن مل يعلمالريَّ
فهذا قد  :مل ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد، وجيوز اختالف قدره عُروأما إذا كان السِّ

يف نفس األمر، واألسعار ختتلـف بـاختالف    ٌرقدَُّم ٌنَمألنه ليس وقت البيع َث؛ ع منهَنَم
ـ فأما إذا باعه بقيَم .أكرير مما كان وقت العقد العقِد ه فيما بعَدعُرفقد يكون ِس األزمنة،  ِهِت
  (1)."عنه املنهيِّ ِرَروليس هذا من الَغ .هعلى جواِز أمحُد فهذا الذي نصَّ :العقِد وقَت

ـ  " :بقوله -حفظه اهلل– الصديق الضرير .د.ويؤكِّد هذا الفهم فضيلة الشي، أ  عُرأمـا ِس
 السوِق ، فإمنا يعين سعَر-ونوافقهم على جوازه-به  البيَع الفقهاِء بعُض الذي أجاُز وِقالسُّ

 ه قواعـدُ السوق يف املستقبل، فإن هذا ال جتيُز بسعِر البيَع البيع فقط، وال يشمُل يف وقِت
  (1)."هأجاَز قهاِءمن الُف أحدًا ، وال أعلُماإلسالميِّ الفقِه
  

 :إجابة عن املناقشة
 :هذه املناقشة من أوجٍه ِعدَّة، منها ُيجاب عن

، وسـعر  -السعر احلـايل –عدُم التَّسليِم بالتفريق ب  البيِع بسعِر السُّوِق وقَت العقد  .1
األدلُة ال  ِسيقت للبيِع بسعِر السُّوِق َتُعمُّ يف داللتها ما كـان  "السُّوق يف املستقبل، إِذ 

فرق ب  األمرين، اللهم إنَّ ِسعَر السُّوِق سعرًا مضافًا لسعر السوق يف املستقبل؛ إذ ال 
َوقَت الَعْقِد معروٌف يف نفِس األمِر جمهوٌل للطرف ، وأما سـعر السـوق يف الـزَّمِن    

وهذا الفرق ال يعين افتراضًا يف احلكم؛ إذ إهنا جهالٌة . املستقبِل فهو جمهوٌل يف األمرين
ُكُم بشٍئ ال ُيخَتَلف فيه، وهو ِسعُر الّسـوق،  معلومٌة قطعًا؛ إذ إن الزَّمَن امُلسَتقَبَل َيْح

                                           
  .(113: )نظرية العقد ص (1)
  .(171: )الغرر وأثره يف العقود ص (1)
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فليكن املناُط إضافُة احلكم يف الصِّحَِّة إىل ِسْعِر السُّوِق لكونه هو الذي ُيَحدِّد حتديدًا ال 
وعليِه فإنَّ البيَع بسـعِر   (1)؛"نزاع فيه، وبه تطمئنُّ نفوُس الطَّرف  لبيِعِهما كبيِع النَّاس

د أو يف املستقبِل كليهما يستوياِن من حيث عدم حتديِد الريَّمِن يف السُّوِق يف وقِت التعاق
جملِس العقد، ومن ُيجوِّز أحدمها لكونه يؤوُل إىل الِعلِم على وجٍه ال يؤدي إىل الشِّقاق 
والنِّزاع، لِزَمُه جتويزه يف اآلخر لكوِنه كذلك، ومن رأى أنَّ البيَع بسـعِر السُّـوِق يف   

لجهالة، فالبيُع بسعر السُّوِق عند التعاُقِد جمهوٌل كذلك، وأمـا كونـه   امُلسَتقَبل حمرَّم ل
معروفًا يف وقت التعاقد لغا العاِقَدْين، فإنه ال ُيغيِّر من حكِمه وينقله عن كوِنه جمهواًل 

 . وِعلُم غِا العاقدين به غُا ُمَغيٍِّر من احُلكِم. ملن وَجب علمهما به
 البيِع بسعر امِلريل أشدُّ منه يف املراحبِة املتغيِّرة؛ ألن الذي يتغيَّر تفاوت األسعاِر يف" مَّ إنَّ  .1

، فقد يبيع السلعة بسعر السـوق  -أصله ورحبه-يف البيِع بسعر امِلريل هو كامُل الريَّمن 
ويظن أن سعرها مائة  م يفاجأ بأنه مثانون، أي أقّل مبقداِر اخُلمس مما َتوقَّع، بينمـا ال  

مهمـا  -ة إال الرِّبح، أما أصل الريَّمِن فهو حمدٌَّد ابتداًء، وتفاوُت الـربح  يتغيَّر يف املراحب
  (1)".ُيَعد يساًا بالنظر إىل كامِل الريَّمن -بلغ

 :فيجاب عنه من أوجٍه، منها -رمحه اهلل–وأما النَُّص املنقوُل عن شيِ، اإلسالم  .4

يف املسألة،  -رمحه اهلل–أمحد ظاهُر النص أنَّ شيَ، اإلسالِم إمنا ُيَجلِّي مذهَب اإلمام  -أ 
 .وال يلَزُم أن يكوَن ذلك رأَيه بالضرورة

 -رمحهما اهلل– مَّ إنه وعلى فرِض كوِنِه رأيًا لإلمام أمحد ولشيِ، اإلسالم كليهما  -ب 
فإنَّ ما ُحِكَم بتحرمِيه ُيحَمل على الصورة ال  ال ُيَحدَُّد فيها الريََّمُن بناًء على معيـاٍر  

الطرفان يف حتديده، وإمنا َيستِقلُّ أحد الطرف  بالعلِم واإلخبـار بـه    عامٍّ ال خيتلف
، فتكون إحالُته على شـٍئ مسـتقبليٍّ   (أشبه ما يكون ببيِع التولية من بيوع األمانة)

مظنة خالٍف ونزاع؛ ألنه لو طرأ خالف ب  العاقدين يف حتديد السِّعِر يف هذه احلال 
فُيمِكن الرُّجوع إىل السُّـوِق حـااًل    -عَر وجيهُله املشتريال  َيعَلُم البائُع فيها السِّ-

                                           
  (.18: )حس  آل الشي، وإبراهيم اجلربوع ص/ السلم بسعر السوق، د (1)
 (.17: )ف الشبيلي صيوس/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د (1)
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وُمِنع من اإلحالِة على سعِر السُّوق يف امُلسَتقَبل . ملعرفة حقيقته فينحسُم النزاع بذلك
ألنه ال ميكـن   -يف هذه احلال ال  يستِقلُّ أحُدمها فيها بالعلم بالسِّعر واإلخبار به-

نَّ األسعاَر تكوُن قد اختلفت اختالفًا كباًا، وهـو  حسم النزاع بطرٍف خارِجيٍّ؛ أل
ما خيتلف عن احلاالت ال  يكون حتديُد السِّعر فيها منوطًا مبعياٍر عامٍّ غا متوقِّـٍف  
العلُم به وحتديُده على أحِد الطَّرف ، فيصحُّ ربُط حتديد الريَّمِن مبريِل هذا املعيـار أو  

أحُدمها بعلمه، سواٌء أكانِت اإلحالُة عليـه عنـَد   املؤشِّر املنضِبط الذي ال يسَتقلُّ 
 . التَّعاقِد أم يف املستقبل؛ أَلَمَنِة نشوِء النزاع والشقاق يف هذه احلال

كما إن من أهمِّ ما ُيَفرَّق به ب  حكم البيِع اآلجل بربٍح متغيِّر، وب  الصورة ال  نقَل  -ج 
أنَّ الريانيـة  : مل ينقطع عند التعاقد شي، اإلسالم حترمي اإلحالة فيها على سعٍر مستقبلي

إمنا هي صورة من بيوُع األمانة ال  يبتاع فيها املشتري السِّلعة بسعرها يف السـوق،  
، كمـا إن  (البيع مع التخبا بـالريمن )ويأمتن البائَع يف إخباِره بسعر السِّلعة السوقي 

احلاضر؛ فكان البـد   املشتري إمنا يريد يف هذه الصورة الشراء بسعر السِّلعة السوقي
لتحقيق ذلك من وجود سعٍر سوقيٍّ مستقرٍّ هلذه السِّلعة عام العلم به، وال يستقلُّ البائع 
بتحديده؛ حىت يسهل الرجوُع إىل هذا السعر العام يف حال االختالف، وهو ما مينـع  

ميكن  كون السِّعر يف هذه الصورة غا مستقرٍّ أو أن حيال على سعٍر مستقبليٍّ؛ ألنه ال
حسم النزاع يف حال نشوئه ب  العاقدين من طرٍف خارجيٍّ فيما إذا مل يستقرَّ سـعٌر  

وذلك خيتلف بشكٍل كبٍا عن املراحبِة بربٍح متغيِّر؛ إذ إهنا صـورٌة  . سوقيٌّ هلذه السِّلعة
يبتاع فيها املشتري سلعًة بريمٍن آجٍل مربوط حتديده مبؤشٍر منضبٍط، عاّم العلُم بـه، مت  

تراضي عليه عند التعاقد، ال يتدخل الطرفان يف حتديده، وميكن الرجوع إليـه عنـد   ال
النزاع، كما إن املشتري يف املراحبة بربٍح متغيِّر مل يعتمد على البائع يف إخباره بـالريمن  

رمحه –وحتديده؛ فكان احلكم فيهما خمتلفًا؛ وعليه فنصُّ كالِم شيِ، اإلسالم ابن تيمية 
ْكِر ليس فيه داللٌة على حترمِي أو منِع املراحبِة بربٍح متغيِّر، واالستشهاد به آنف الذِّ -اهلل

 . هنا استشهاد خارج حمل النزاع

 
 



        
 ة بربح متغيرالمرابح  
 

 

018 

 بيع بع  الجملة بسعر الوحدة : ثانياا 
كـاملكيالت واملوزونـات   -وذلك أن يتعاقد مالُك سـلعٍة ذاِت ِوحـداٍت متماثلـة    

ِد إمجايلِّ الكمية املبيعِة، ولكن مع حتديد سعِر على بيِع بعٍض منها دون حتدي -واملذروعات
 .منها بدرهم (1)بيع بعِض الصربة كلُّ قفيٍز: وهي املسألة ال  يطِلق عليها الفقهاء. الِوحدة

بعتك من هذا القماش، كّل متٍر منه بعشِر رياالت، ويلزم العقُد : مريال ذلك أن يقول البائع
 .جملِس العقد دون حتديد إمجايل الكمية املبيعة يف

 
 (1)يف قوٍل عندهم، املالكيةوقد َذَهَب إىل جواِز بيِع بعض الصربة، كل قفيٍز منها بدرهم، 

كل  ،على ما لو آجره الدار القياس: واستدلوا لذلك بأدلٍة ِعدَّة، أبرزها (4)،احلنابلةبعض و
عليَّ بـن أيب   روي أنَّبتمرة، كما  ٍوْلكل َدو استئجار األجا على السَّقِي شهر بدرهم، 

   (3).فأكَل منه استقى لرجل من اليهود، كل دلٍو بتمرة، وجاَء به إىل النيبِّ  طالب 

 

                                           
املكاييـل  : ينظر. كيلوغرام 138390: صاعًا، أي ما يقارب 11: هو أحد وحدات الكيل، ويساوي :القفيز (1)

  (.17: )علي مجعة ص/ واملوازين الشرعية، د
  .(17/ 4)حاشية الدسوقي على الشرح الكبا  :ينظر (1)
 (.415/ 3)رداوي ، اإلنصاف، امل(109 /1) ، ابن قدامةاملغين: ينظر (4)
كّل دلو بتمرة، كما  رويت أحاديث عدة بألفاٍظ خمتلفة ومن طرق متعدِّدة حول استقاء علي بن أيب طالب  (3)

/ 3)صفة القيامة والرقائق والورع : ، وسنن الترمذي يف كتاب(451 -451، 101/ 1)مسند اإلمام أمحد : يف
/ 3)الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلـدة  : الرهون، باب: ، وسنن ابن ماجة يف كتاب(131 -135
وقد قال الترمـذي  (. 118/ 1)جواز اإلجارة : اإلجارة، باب: ، والسنن الكربى للبيهقي يف كتاب(85 -83

/ 3)، أما الزيلعي فقد ذهب إىل تضعيفه يف نصب الرايـة  (131/ 3" )هذا حديث حسن غريب: "عن احلديث
/ 10" )رواه أمحد ورجاله ُوثِّقوا إال أن جماهدًا مل يسمع من علي: "ع الزوائد، وقال اهليريمي يف جمم(144 -141
إال إن للحديث طرقًا متعددة وشاهدًا من حـديث أيب  (. 415/ 5)، وقد ضعفه األلباين يف إرواء الغليل (517
، وابـن  (375/ 3)ابن القيم يف إعالم املوقع  : ، فهو يرتقي إىل رتبة الصحة، وممن صحح احلديثهريرة 

رواه  ...أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمـرة : حديث علي: "السكن، وابن حجر حيث يقول
 (.143/ 4" )بسند صححه ابن السكن خمتصرًا ةورواه ابن ماج، أمحد من طريق علي بسند جيد
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 يف مسألِة بيِع–أن العقد قد َلِزم  :متَغيِّرهذه املسألة واملراحبة بربح حكم وجه العالقِة بني 
َد إمجايلُّ الـريمن،  وفارق املتبايعان جملَس العقد دون أن يتحدَّ -بعض اجلملة بسعر الوحدة

لكوهنما قـد حـدَّدا    -مع جهالة الريَّمن عند التعاقد–ومع ذلك فقد أجازه بعض الفقهاء 
معيارًا وآليًة حمدَّدًة يؤول هبا الريَّمن إىل العلم على وجِه ال يؤدي إىل الشقاق والنزاع، وهو 

لريمن فيها عند التعاقـد،  ما ينطبق على حكم مسألة املراحبِة بربٍح متغيِّر؛ حيث مل يتحدَّد ا
 .وإمنا سيتحدد يف املآل وفق آلية اتفق عليها العاقدان وال تفضي إىل النزاع يف الغالب

 
ةا معلومة: ثالثاا  فَقِة مدَّ  البيع بشرِط النَّ

ذهب احلنابلة إىل تصحيح البيِع أو اإلجارة الذي يكون الريَّمن فيه إنفاق املشـتري علـى   
 .ه مدًة معلومةالبائع أو َوَلِده أو زوِج

أو  ،أو أمتـه فالنـة   ،ه فالنعبِد بنفقِة وإجارٌة بيٌع يصحُّ" (1):-رمحه اهلل–يقول البهويت 
إليـه   ُعرَجُي هلا عرفًا ألنَّ ؛وحنوه أو يومًا أو سنًة شهرًا ،أو ولده وحنوه ،أو زوجته ،نفسه
أو زمنًا معيَّنًا، قـلَّ أو  : "وأضاف يف كشاف القناع (1)،"هِتدابَّ خبالف نفقِة ،التنازِع عنَد
 (4)".َكرير

وعليه فإن فقهاء احلنابلة قد أجازوا كوَن الريمِن غَا مقدٍَّر حتديدًا يف جملِس العقد يف هـذه  
املسألة، بل وأجازوا كونه متغيِّرًا يف املستقبل زيادًة ونقصًا إذا كان سيؤول إىل العلم بناًء 

، وهو ما ينطبق على حكم املراحبِة بربٍح متغيٍِّر؛ (رفأال وهو الع)على ضابٍط حمدٍَّد معلوٍم 
إِذ الريَّمُن فيها غُا مقدٍَّر حتديدًا يف جملِس العقِد مع كونه قاباًل للزيادة والنقص يف املستقبل، 

 .ولكنه يؤوُل إىل العلم بناًء على ضابٍط حمدٍَّد معلوٍم

                                           
يف غربّية مصـر،  " ُبُهوت"ته إىل منصور بن يونس بن صالح الُبُهويت احلنبلي، شي، احلنابلة مبصر، نسب: البهويت (1)

: الّروض املربع يف شرح زاد املستقنع، وكّشاف القناع عن مـ  اإلقنـاع، تـوّفي سـنة    : من آثاره املطبوعة
ـ  :البغداديو، (311/ 3)خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، احملّبي : ينظر يف ترمجته. هـ1051  ةهدّي
  .(371/ 1) العارف 

  .(4/137)، (دقائق أويل النهى)اإلرادات  ىشرح منته (1)
(4) (1/391).  
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 :الدليل الثالث
ٹ  ڤ     ژ  : رة استدالاًل بعموم قول اهلل تعاىلاتَّفق الفقهاء على اشتراط العلم باألج

 (1)،ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
 .وإحلاقًا هلا مبا اتفق الفقهاء عليه من اشتراط العلم بالريَّمِن يف البيِع؛ إذ اإلجارة بيُع مناِفع

ِن يف الَبياعاِت؛ ألنَّ كلَّ واألجرة يف اإلجارات ُمعَتَبَرٌة بالريَّم: "-رمحه اهلل–يقول الكاساين 
واحٍد من العقدين معاوضُة املاِل باملال، فما يصُلُح مثنًا يف البياعـات يصـُلُح أجـرًة يف    

وقال اإلمام موفق  (1)،"اإلجارات، وما ال فال، وهو أن تكوَن اأُلجَرُة مااًل متَقوَّمًا معلومًا
ال نعلم يف ذلـك  ، جارة كونه معلومًاض اإلَوط يف ِعَرشَتُي: "-رمحه اهلل–الدين ابن قدامة 

، كـالريمن يف  ، فوجب أن يكـون معلومـاً  معاوضٍة يف عقِد ٌضَوخالفا؛ وذلك ألنه ِع
   (4)".البيع

ومع إمجاِع أهِل العلِم على اشتراِط الِعلِم باألجرِة فقد َأجاز بعُضهم ُصَورًا مـن عقـوِد   
فيها حتديدًا، وإمنا اتََّفق العاقدان فيها علـى   اإلجارِة مع عدِم تقديِر اأُلجَرِة يف جملِس الَعقِد

حتديد معياٍر هلا يف جملس العقد يؤول هبا إىل العلِم على وجٍه ال يؤدي إىل الشِّقاق والنزاع، 
وكان ذلك املقدار من العلم حمقِّقًا لشرِط العلم باألجرة امُلجَمِع عليه؛ وعليه فإن ما اشتمل 

غيٍِّر من االتفاق على معياٍر منضبٍط يَتَحدَُّد به اجلزُء املتغيِّـُر مـن   عليه عقُد املراحبِة بربٍح مت
 .الريَّمِن كافيًا لتحقيق اشتراط العلِم بالريَّمِن اجملمِع عليه كذلك

 :هذا ومن أمريلة عقود اإلجارة املشار إليها أعاله ما يأيت

 
 

 

 

 استئجاُر األجيِر بَطَعاِمه وِكسَوِته:  ولا 

                                           
  .(18: )، اآليةالنساءسورة  (1)
  (.184/ 3)بدائع الصنائع  (1)
  (.13/ 9)املغين  (4)
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إىل جواز استئجار األجـا   (1)واحلنابلة يف املعتمد عند املتأخرين منهم، (1)ذهب املالكية،
  (4).-رمحه اهلل–بطعامه وكسوته مطلقًا، وهو اختيار شي، اإلسالم ابن تيمية 

 (3)؛ ژ ۈٴۇ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ ژ : واستدلوا لذلك بأدلة، منـها قولـه تعـاىل   
 .سوة يف الظئر فُيقاس عليها غاهاوحيث إنه قد ثبت بنصِّ اآلية اإلجارة بالطعام والِك

بأن استئجار األجا بطعامه وكسوته قد روي عن مجٍع من كباِر الصـحابة،  كما استدلوا 
يف أهنم اسـتأجروا اأُلَجـَراَء    -رضي اهلل عنهم أمجع –كأيب بكٍر، وعمَر، وأيب موسى 

  (5).بطعاِمِهم وِكسَوِتهم
جارة مع كون مقدار األجرة فيها غا مقـدٍَّر  وعليه فقد ُأجيَزت هذه الصورة من عقد اإل

حتديدًا يف جملس العقد، بل إهنا خاضعة للزيادة والنقص يف املستقبل بناًء على مقدار الزيادة 
والنقصان يف أسعار الطعام والكسوة يف السوق، ومع ذلك فقد قيل بإجازهتـا لكوهنـا   

يها حكم املراحبة بربٍح متغيِّـر، إِذ  خاضعًة وحمكومًة بالعرف يف حتديدها؛ وعليه فُيقاس عل
الريَّمُن فيها راجٌع حتديُده إىل معياٍر منضبٍط يؤول هبا إىل العلم على وجٍه يغلب عدم أيلولته 

 .للشقاق والنزاع
 

 العمل  ناتج اإلجارة بجزٍء من: ثانياا 

ٌا، نظَا أجـرٍة  وُيراُد بذلك عقود اإلجارِة ال  تقُع على منفعٍة مباحٍة معلومٍة يَقدِّمها أج
ُتحدَُّد عند التعاقد كجزٍء مشاٍع معلوٍم من ناتِج عمِله، كاستئجار األجا حلمِل ُصربٍة كلُّ 
قفيٍز منها بدرهم، واستئجار من يطحن احلبوب جبزٍء من دقيقها، أو استئجاُر من ينِسـُج  

 (1).ثوبًا جبزٍء منه، أو من يسل، الشَّاَة جبلدها وحنِوه
                                           

  .(41/ 3)، حاشية الصاوي على الشرح الصغا (1911/ 3)بداية اجملتهد، ابن رشد : ينظر (1)
  .(144 /4)كشاف القناع، البهويت  ،(11/ 1)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (1)
  .(111: )األخبار العلمية من االختيارات الفقهية، البعلي ص: ينظر (4)
  .(144): ، اآليةالبقرةسورة  (3)
  .(177/ 13)الشرح الكبا، ابن قدامة : ينظر (5)
جيار الفاسدة، حممد علي ، عقود اإل(100 -189: )عبدالرمحن اجللعود ص/ اإلجارة جبزٍء من العمل، د: ينظر (1)

  .(444 -413: )وفا ص
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 (4)واحلنابلة يف املشهوِر مـن املـذهب،   (1)واملالكيَُّة يف قوٍل، (1)حلنفيَِّة،وقد ذهب بعض ا
إىل  -رمحة اهلل على اجلميع– (5)وابن القيِّم (3)ومجٌع من احملقق  كشيِ، اإلسالِم ابن تيمية،

ومـن  . جواز اإلجارة ال  ُتحدَّد األجرة فيها حِبصٍَّة ُمشاعة معلومة من نتاِج عمل األجا
 :  ما اسُتدلَّوا بهأبرز 
خيرب بشـطِر مـا    عاَمَل النيبُّ : )أنه قال -رضي اهلل عنهما–ما جاء عن ابِن عمَر  .1

 حيث إنَّ الِعَوض الذي تعاَقد عليه معهـم الـنيب    (1) ؛(خيُرج منها من مثٍر أو زرع
وهو نصـف الريِّمـار   -مقابل منفعة زراعتهم هو جزٌء مشاٌع معلوٌم من نتاِج عملِهم 

؛ فكان نصًا يف الداللة على جواز اإلجارة جبزٍء مشاٍع معلوٍم من ناِتِج عمل -روعوالزُّ
 .األجا

على استئجار األجا جبزٍء مشاٍع من ناتِج  -رضوان اهلل عليهم أمجع –عمُل الصحابة  .1
ومن ذلك دفعهم األرض ملن يزرعها أو حيصدها جبزٍء مشاٍع مما خيرُج منها،  (7)عمله،

 (9).هم ذلك دون خمالفوقد ُنقَل عن

وعليه فقد أجاز الفقهاء اإلجارة جبزٍء من العمل مع كون األجرة فيها غا حمدَّدة يف جملس 
العقد، إال إن العاقدين قد حدَّدا معيارًا يؤول باألجرة إىل العلم على وجٍه غِا مؤدٍّ للشقاق 

                                           
  (.181/ 3)، بدائع الصنائع، الكاساين (80 -98/ 15)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)
  (.7 -1/ 3)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبا (388، 381/ 7)مواهب اجلليل، احلطاب : ينظر (1)
  (.4/144)ف القناع، البهويت ، كشا(191/ 13)الشرح الكبا، ابن قدامة : ينظر (4)
  .(113، 111، 17/ 40)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية : ينظر (3)
 .(31، 30 -49/ 1)إغاثة اللهفان : ينظر (5)
، ومسلم (105/ 4)املزارعة بالشَّطِر وحنوه : احلرث واملزارعة، باب: رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب (1)

  .(354/ 5)املساقاة واملعاملة جبزٍء من الريَّمِر والزَّرع : املساقاة واملزارعة، باب: كتاب يف صحيحه يف
–هذا وجتُدُر اإلشارة إىل أن من أهل الِعلم من ُيكيِّف بعَض الصَُّوِر املنضوية حتت عموم اإلجارة جبزٍء من العمل  (7)

مشاركة وليست إجارة، إال إن ذلك ال يقدح يف مشروعية بأهنا مزارعٌة أو  -كزرِع األرِض جبزٍء من اخلارِج منها
  .األصل العام للمسألة

 .(111 -119/ 40)جمموع الفتاوى، ابن تيمية : ينظر (9)
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ِن الريَّمِن قد حدِّد له معيار منضبط والنزاع، وعليه فإن املراحبة بربٍح متغيٍِّر ُتقاُس عليها لكو
 . يؤول به الريَّمن إىل العلِم على وجٍه غِا مؤدٍّ للشقاق والنزاع غالبًا

 
 :الترجيح

بعد استعراض أقوال أهل العلم يف املسألة، وما استدل به ُكلُّ قول، وما تبع ذلـك مـن   
املراحبـة  "جبواز  رجحان القول -واهلل أعلم بالصواب–مناقشة فإن الذي يظهر للباحث 

 :بالضوابط اآلتية" بربٍح متغيِّر
 
 .استجماع شروط صحة املراحبة .1

البد من اشتماِل العقِد على بياِن آليَِّة حتديِد أقساِط الريَّمِن وآجاِل ُحُلوِلهـا بشـكٍل    .1
 .واضٍح ينفي عنها اجلهالة

ستقل العاِقـدان  جيب أن حيدِّد العاقدان يف جملس العقد معيارًا أو مؤشرًا منضبطًا ال ي .4
يكون هو املرجع يف حتديد أقساط الريمن . بعلمه، وال يتطرَّق النزاع بينهما يف حتديده

 .املؤجَّلة

اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقف أعلى وسقٍف أدىن ملقدار التذبذب املقبـول يف   .3
 .مقدار أقساط الريمن اآلجل

 حلَّ أجُله فال جيـوُز حبـاٍل أن   إذا حتدَّد مقدار أي قسٍط من أقساط الريمن اآلجل،  م .5
ُتفَرض على املدين زيادٌة يف الدَّين نظا التأجيل أو التأخُّر يف السداد، سواٌء أكانـت  
تلك الزيادة مبلغًا ثابتًا أم متغيِّرًا، وسواٌء أكان منصوصًا عليها يف العقِد أم اتََّفَق الطََّرفان 

 .عليها الحقًا
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 :أسباب الترجيح
 .لقول الرياين ووجاهتها، وملا ُأوِرَد على أدلة املانع  من مناقشةقوة أدلة ا .1

أنه عقٌد استجمَع شروَط ِصحَِّته، وانتفت عنه املواِنُع، وَسِلم من أسباِب فساد الُعقوِد  .1
 .من ربا، وغرٍر ومقامرٍة، وظلٍم وأكٍل ألمواِل الناس بالباطل

، فهي جهالٌة غا مؤثرة كما سبق بيان وأما ما أورد عليه من جهالِة الريَّمن عند التعاقد .4
بأنه يف ظل التقلب الكبا يف األسعار، والتذبذب الشديد : ذلك تفصياًل، بل رمبا قيل

يف املؤشرات املاليَّة واالقتصادية فإن املراحبة ذات األجل الطويل بربٍح متغيٍِّر أبعد عـن  
 .نالشِّقاق والنِّزاع، وأحرى يف حتقيق الرِّضا ب  العاقدي

كما إن يف ذلك حالًّ لواحدة من أهم مشكالت املصرفية اإلسالمية املعاصرة، ومعاجلًة  .3
ألحد أهم عوائقها، وذلك فيما يتعلق حبلِّ مشكلة حتديد مقدار هامش الربح يف عقود 

وهو ما سيكون له أثره اإلجيايب يف استقطاِب شرحيٍة من الُعَمالء  التمويل طويلة األجل،
حِجُمون عن التَّمويِل اإلسالميِّ لعدِم توفُّر بديٍل للتَّمويِل طويِل األجـل  الذين كانوا ُي

ذي العائِد املتغيِّر، وهو ما سينعكس يف إعطاء الشركات قدرة أكـرب علـى تطهـا    
تعامالهتا من احملرمات يف التمويل، وهو ما سيكون له األثر اإلجيـايب علـى عمـوم    

 الشركات املباحة ال  ال تتعامـل باحملرمـات يف   املستريمرين الراغب  يف االستريمار يف
التمويل واالستريمار بشكٍل كامٍل؛ وخالصة القول فإنه سيكون هلذا املنتج أثر إجيـايب  

 .كبٌا على مزيد أسلمة اقتصاديات املسلم  وأسواقهم املالية

الـ  ُطِرحـت   إن القول جبواز هذا احلل ُيَعدُّ معاجلة عمليًة وإبطااًل جلملٍة من البدائل  .5
كبديٍل عن التمويل طويل األجل بعائد متغيِّر مع اشتماهلا على حمظـورات كقلـب   

وذلك . فضاًل عما تشتمل عليه من تكلف وتعسف للوصول إىل العائد املتغيِّر (1)الدَّين،
ألنه لو كانت هذه الغاية غا مقبولة شرعًا، فأي حيلة يراد منها الوصـول إىل هـذه   

زيد األمر إال قبحًا وسوءًا؛ وإن كانت تلك الغاية ال تتعـارض مـع   الغاية فهي ال ت

                                           
  .مريل البديل الذي سيدرسه الباحث دراسة تطبيقية يف املبحث الريالث من هذا الفصل (1)
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مقاصد الشريعة، وال ختالف نصوصها فأن ُتؤَتى البيوت من أبواهبا مـع البعـد عـن    
  (1).إشكاليات الربا وقلب الدين والتحايل هو املتعيِّن

 ه غررًاما يعتقُد يف حترمِي  َعمن توسَّ وكلُّ: "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
ه يف ُده الذي يقلِّخرج عن مذهِبفإما أن َي ؛مه اهللما حرَّ إىل إجازِة رَّضَطنه البد أن ُيإف

التـزم   فما رأينا أحدًا ،همنا أخباُرْتَغَلوقد رأينا الناس وَب .وإما أن حيتال ،هذه املسألة
مفسدة التحـرمي ال   أن وحنن نعلم قطعًا .وال ميكنه ذلك ،مذهبه يف حترمي هذه املسائل

 ،حنن حمتاجون إليه م الشارع علينا أمرًافمن احملال أن حيرِّ ؛يذكروهنا تزول باحليلة ال 
ولقد تأملت أغلب ما . وإمنا هي من جنس اللعب ، م ال يبيحه إال حبيلة ال فائدة فيها

 ،مورهميف أ وا عليها بتضييٍقوُزإما ذنوب ُج: أوقع الناس يف احليل فوجدته أحد شيئ 
كمـا جـرى    فلم تزدهم احليل إال بـالءً  ،فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إال باحليل

 ،يف التشديد ملا اعتقـدوه مـن حتـرمي الشـارع     بالغٌةوإما ُم ،...ألصحاب السبت
وإال فمـن   ،وهذا من خطأ االجتهاد ،باحليل إىل االستحالِل فاضطرهم هذا االعتقاُد

 عـةِ َدبَتامُل ِلَيفإن اهلل ال حيوجه إىل احِل ؛ب عليهَجوأدى ما َوله  لَِّحاتقى اهلل وأخذ ما ُأ
ـ  نـا  وإمنا بعث نبيَّ ،جَرمن َح يِنجعل علينا يف الدِّمل َي ُهفإنه سبحاَن ،أبدًا  ِةباحلنيفيَّ
 (1)".ةمَحالسَّ

 
 
 

                                           
  (.48: )يوسف الشبيلي ص/ املراحبة بربٍح متغا، د: ينظر (1)
  (.31 -35/ 18)جمموع الفتاوى  (1)
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 :المبحث الثالث

 دراسة تطبيقية ألحد عقود المرابحة بربح متغير

  
 

وِل من هذا الفصل بياُن أنَّ أحَد املنتجاِت ال  ُطبِّقـت يف امَلصـرفيِة   سبق يف املبحث األ
منَتج املراحبة املدارة، أو املراحبـة  : هو (1)اإلسالمية للوصول إىل املراحبة ذات الرِّبح املتغيِّر

  (1).(Revolving Murabaha)املدوَّرة، أو ما تسميه بعض املصاِرف بـ 
التطبيقيَِّة يف هذا املبحِث هو صفقُة متويٍل جممَّعٍة عرب عقـد   وعليه فسيكون مداُر الدراسِة

املراحبة املدارة، والذي اشتركت يف تنفيِذها جمموعٌة من املصارف حتـت إدارة خـدماِت   
  (4).املصرفيَِّة اإلسالميِة يف جمموعة سامبا املاليَّة

 :هذا وسيعِقُد الباحُث لدراسِة هذا املنَتِج املطلَب  اآلِتَي 

                                           
عموُم البيِع اآلجِل؛ سواٌء أكان بيعًا آجاًل على سبيل املراحبِة أم املساومِة، وسواٌء أكـان  : املقصود باملراحبة هنا (1)

  .-تورُّقًا بسيطًا أم منظَّمًا–املتموِّل سيستعمُل السِّلعَة املبيعَة عليه باألَجل، أم سيتورَّق هبا 
  .وال  سيتمُّ تعريفها وجتليتها يف توصيف املنتج حمّل الدراسة أدناه (1)
هي إحدى البنوك السعودية، وال  تقدِّم مجيع أنواع اخلدمات البنكية من خدمات األفراد " جمموعة سامبا املالية" (4)

هذا وجتُدر اإلشارة إىل . اهاوالشركات، والصرافة والتحويل، واخلدمات البنكية االستريمارية والوساطة املالّية وغ
هي بنٌك تقليديٌّ، ولكن لديه نافذة تقدِّم خدماٍت ومنتجاٍت متوافقة مـع الضـوابط   " جمموعة سامبا املالية"أن 

  .الشَّرعية وفق اجتهاد اهليئة الشرعية لسامبا
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 تصوير املنتج حمل الدراسة: املطلب األول

 :تتلخص هيكلة املنتِج، ومراحل تنفيذه يف النقاط اآلتية
يف تقدمِي  (1)"(امُلَموِّلون)"اشتركت جمموعٌة من املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  .1

ـ أربعـُة مل : ِمقـداُرهُ "( الشركة)"متويٍل إلحدى الشَّركاِت العقاريَِّة الُكربى  اراٍت ي
وذلك لغَرِض متويِل نفقاِت استكماِل  (1)؛(3،400،000،000)وثالمثائة مليوِن ريال 

على دَرجـاٍت خمتلفـٍة يف مراحـل    –ما ابتَدَأتُه الشركُة من بناِء ستَِّة جممَّعاٍت جتاريَّة 
على . ، باإلضافة إىل سداِد جزٍء من مديونياِت الشَّركِة القائَمِة-اكتماِل البناِء والتَّشِييد

أن تسدَِّد الشركُة هذا التَّمويل على أقساٍط نصِف سنويَّة على مداِر سْبِع سنوات مـن  
 .تاري، منِح التَّمويل

، باإلضافِة إىل تقدمِي مجلٍة من -من أراٍض وعقارات وغاها-َقدَّمِت الشركُة رهوناٍت  .1
 .توثيقاٍت وكفاالٍت ُأخرى خمتلفٍة لضماِن سداِد التَّمويل

جمموعُة "ون التَّمويل مقدَّمًا من جمموعِة مصارف ومؤسسات مالية فقد ُعيِّنت نظرًا لك .4
كُمَمريٍِّل للُمَموِّل  مجيعًا، ومتصرٍِّف بالنيابِة عنهم؛ وذلـك  "( امُلضاِرب" )"سامبا املاليَّة

ُح بناًء على اتفاقيٍة ُأبِرَمت بَ  امُلَموِّل  واملضارب حتكم عالَقة الطرف  كليهما، وُتوضِّ
وقد ُبِنَيت هذه العالقُة على أساِس عقِد املضاربِة، . حدوَد حقوِق ُكلٍّ منهما وواجباِته

باعتباِر امُلَموِّل  رّب املال، وجمموعُة سامبا املاليَِّة عاماًل يف عقِد مضاربٍة مقيَّدٍة بتنفيـِذ  
 .  متويِل الشركة، ِوفَق ُخُطواٍت وإجراءاٍت ومواعيَد ُمحدَّدة

                                           
حـُث بـ  قوسـ     اختصارًا للجهد والوقت، ولعرض اخلطوات بطريقة أكرير فعالية ووضوح؛ فقد وضَع البا (1)

مصطلحاٍت بلوٍن غامٍق عند أّوِل وروٍد هلا يف هذه اخلطوات، وسيتم ذكرها يف املواضع الالحقة باالصـطالح  
املصارف واملؤسسات املاليـة  : "مريال ذلك. الذي مت تعريفه عند أول وروده، دون حاجة لتكرار كامل التعريف

؛ وعليه فستتم اإلشارة هلا يف مجيع "(امُلَموِّلون)"وٍد هلا بـ ، مت االصطالح على تسميتها عند أوِل ور"اإلسالمية
  .، دون احلاجة إلعادة كتابة كامل تعريفهاامُلَموِّلنياملواضع الالحقة بـ 

سُيدَفع للشركة على ِقسَطْين،  -األربعة مليارات وثالِثمائة مليون-مبلغ التَّمويِل اشتملت وثائق املنَتِج على أنَّ  (1)
ٍت آثَر الباحُث عدَم اخلْوِض فيها؛ ملا قد تسبُِّبُه من تشويٍش على وضوح تسلسل خطوات املنَتج، مع يف تفصيال

  .كوِن إغفاِل ذكِرها ال يؤثِّر يف احلكم الشَّرعي
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َنفِّـذ إجـراءاِت   لُي ؛بللمضاِر مويِليف التَّ َةالنقديَّ تُه حصَّ لوَِّمامُلُكلُّ واحٍد من  َمدََّق .3
 .عنهم ِةبالنياَب مويِل وُخُطواِتهاالتَّعمليِة 

األربعَة مليـارات وثالِثمائـة   - بالسُّيولِة النَّقديَِّة ال  َدَفَعها امُلَموِّلون املضارُب ىشترا .5
 .معادن بيِع من وسيِط ريمٍن حاّلب معادَن -مليون ريال

أي مبا يشتمل عليه –شَّركِة املَتَموَِّلِة بريمٍن آجٍل حيلُّ بأكمله ال نماملعاِدَن  املضارُبباَع  .1
 ِةسـتَّ بعـد   -الريَّمُن من تكُلَفِة شراِء املعادن، وما أضاَفُه املضارُب إىل ذلك من ِربح

  (1).أشهر
؛ وبـذلك  حـالّ  ريمٍنب ثالٍث طرٍف ها هلا، باعتها منومتلُِّك املعادَن الشركِةبعد شراِء  .7

تكون الشَّركُة قد َحَصلت على السُّيولة النَّقدية ال  ستوظِّفها يف األغراض املذكورة يف 
     .-السَّاِبِق ِذكُرها–( 1)الفقرة 

 أي مبا تشتمُل عليِه من تكلفِة شـراءِ –بأكملها  ِةاملديونيَّبعد مروِر ستَِّة أشهٍر تكون  .9
واجبَة األداء، إال إن الشَِّركة سُتَسدِّد مقـداَر   (1)-والرِّبِح امُلَحدَّد( أصل الدَّيِن)املعادن 

وهـو أصـُل الـدَّين    –وسُيرتِّب املضاِرب إعادَة متويِل سداِد ما تبقَّى  (4)الرِّبح فقط،

                                           
–لة أن الـدَّين  امُلَموِّل  والشركة املتموِّ بَ  عليِه ه وإن كان من املتَّفِقإىل أنَّ هذا وإن من األمهيِة مبكاٍن اإلشارُة (1)

ُمـدٌَّة   سـنوات  السَّبَعن إسبِع سنواٍت يف أقساط نصِف سنويٍَّة، إال  على مداِرسُتَسدُِّدُه الشَّركُة  -الريَّمن اآلجل
 طويلٌة خيشى امُلَموِّلون من تقلُِّب األسعار فيها وتعرُِّضها للتذبذبات؛ ولذلك فقد ُصمَِّم هذا امُلنَتُج جَلْعِل مثِن املراحبِة

جعِل مديونيَِّة املراحبِة َتِحلُّ كاملًة كّل ستِة أشهٍر، وُتَسدُِّد الشَِّركُة املتَموَِّلة  وذلك من خالِل( Floating)تغيِّرًا م
وفـق  –ها آنذاك املتبقِّي من الدَّيِن احلالِّ بعمليِة مراحبٍة جديدٍة ُيَحدَُّد رحُب القسَط احمَلدَّد فقط، وُيعاُد متويُل سداِد

  . يِةت، مع تكرُِّر ذلك كّل ستِة أشهٍر، كما سيأيت تفصيل ذلك يف اخلطوات اآل-املؤشر عند التجديدمقدار 
سنويَّا؛ فإن مقدار الرِّبح الذي سيؤَخُذ من الشركة يف % 5: وعليه، فلو كان الرِّبح املتَّفق عليه عند التعاقد هو (1)

؛ وبذلك يكون مقدار الدَّين الذي (ريال 107،500،000 مائة وسبعة مالي  ومخسمائة ألف: )السِّتِة أشهر هو
مائـة  )( + تكلفة شراء املعادن، أو أصل الـدَّينِ –أربعة مليارات وثالِثمائة مليون ): سَيِحلُّ بعد ستِة أشهر هو

أربعة مليارات، وأربعمائة وسـبعة   4،417،511،111( = )-مقدار الرِّبح–وسبعة مالي  ومخسمائة ألف 
  .(-جمموع املديونية عند حلول القسط األول فقط–سمائة ألف ريال مالي ، ومخ

يف بدايـِة  % 5، باعتبار أنَّ مقدار الرِّبح كان ريال 107،500،000املائة وسبعة مالي  ومخسمائة ألف : أي (4)
  .الستة أشهر، وذلك كما سبق افتراُضه يف احلاشيِة السَّابقة، وتوضيحه
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مراحبـٍة  من خالِل عمليَّـِة   -(تكلفُة شراِء املعادن األربعة مليارات وثالِثمائة مليون)
 . جديدة

يبيـُع فيهـا    -مبريِل اإلجراءاِت السَّابِق بياُنها– جديدٍة مراحبٍة عمليَةي املضارُب جرُي .8
–متاِثُل ما مل ُتسدِّْدُه الشَّركُة من املديونيَِّة  املضارُب من الشركِة معادَن باألجِل، قيمُتها

ذي سُيضاف لقيمـِة هـذه   ، وُيَحدَُّد الربُح ال-األربعة مليارات وثالِثمائة مليون: أي
ويكون أجُل سـداِد هـذه    (1)الصفقة بناًء على مقدار مؤشِِّر الفائدة يف ذلك احل ،

 . املديونّيِة اجلديدِة بأكَمِلها بعَد ستَِّة أشهر

موعد حلول كلِّ –وهكذا يتكرَّر ما سبق يف اخُلطَوِة السَّابقة يف هنايِة كلِّ ستَِّة أشهر  .10
–السَّبُع سنوات، وَجَب على الشَّركِة سداُد أصِل املديونيَّـِة   ، حىت إذا انتهت-قسط
من مواِرد الشركة اخلاصَّة؛ وبـذلك يكـون    -األربعة مليارات وثالِثمائة مليون: أي

امُلَموِّلون قد اسَتْوفوا أصل دينهم مع ربٍح متغيِّر ُسدَِّد على مدار سـبِع سـنواٍت يف   
 .أقساط ِنصف سنوية

                                           
  .داِر الرِّبِح الذي ُحدِّد يف القسِط الساِبق، أم مريله أم أكريرسواٌء أكان أقل من مق (1)

بيِع  وسيُط  باملضاِر امُلَموِّلون
 معادن

1  

  
 مبلغ التمويل

 

2  

  
 عادنشراء امل

3  

  

 معادن

4 

 

بيع معادن   
 باألجل

 

7  

  
 سنويةاألقساط نصف ال

7  

 األقساط نصف السنوية  

 اتفاقيَّة مضاربة

5  

  
 بيع املعادن
 بثمٍن حال

6

 دفع الثَّمن احلاّل  

 الشركة املتَموِّلة

  هيكلة المنتج
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 احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الثاني

 
من خالِل استعراِض ما سبق من مراحل تنفيِذ هذه الصفقة، وتأمُِّل خطواِت تنفيِذها فـإن  

ما اشتملت عليه اهَليكلُة من َجعِل املديونيَِّة حتلُّ يف هنايِة : َمعِقَد احُلكِم الشرعيِّ فيها ومداره
يبيـُع  -نها،  مَّ ُينِشُئ الدائُن مديونيًة جديدًة ُكلِّ ستَِّة أشهر، وال ُيَسدُِّد املديُن إال جزءًا م

لُيَسـدَِّد   -عليِه فيها سلعًة باألجل، مع اشتراِط أن يبيعها املدين بريمٍن حالٍّ ليتورََّق بريمِنها
املديُن هبا املديونيََّة السابقة احلالَّة، وَيرَبح الدائُن يف كلِّ مديونيٍة جديدٍة مقابل تأجيل سداِد 

  . اّل ستَة أشهٍر إضافيٍة، وهكذاالدَّيِن احل
ال  يتمُّ تأخُا الدَّيِن الذي حلَّ أجُله عن املـديِن مقابـَل   )هذا وإن هذه اهليَكَلَة املذكورَة 

زيادٍة يف مقداِره َيتَوصَُّل الدَّائُن إليها من خالل معاملٍة غِا مقصوَدٍة لذاهتا يتحيَُّل هبا لبلوا 
 (1)،"فس، الّديِن يف الدَّيِن"وِر ما مسَّاه فقهاُء املالكيَِّة بـ ليست إال إحدى ص( ذلك الغرض

مـن املتَقـدِّم    -، وال  نصَّ مجٌع من أهـل العلـِم   "قلِب الدَّيِن"ومتأخرو احلنابلة بـ 
 (1).-ربا اجلاهلية-على حترمِيها؛ لكوهنا حيلًة ظاهرًة، وذريعًة إىل الربا  -واملتأخِّرين

 :يف حترمِي هذه الصورة، وبياِن حكِمها ما يأيتومن نصوص أهل الِعلم 
مـن   لكم صـورةً  ُرونذُك" (4):-رمحه اهلل–عبداهلل بن عبدالرمحن أبا بط  : يقول الشي،

 ائـةٌ ِم له على آخَر اس، إذا صاَرالنَّ ها بعُضأ يفعُلوطَّيف امُل ن، ذكرها مالُكْيالدَّ ِبقْل وِرُص
: همبعُض كما يقوُل ،ٍلؤجَُّم بريمٍن عين سلعًةلكن ِب ،نقٌد ما عندي: قال ،ها منهَبَلوَط ،مرياًل
ها املشـتري   م يبيُع ،نقدًا لة تساوي مائًةوعشرين مؤّج مبائٍة ه سلعًةفيبيُع ،َرَشاثنا َع ،ُرْشالَع

                                           
، كفاية الطالب الرَّباين، املنويف املالكي، وحاشية الَعَدوي (199 -197/ 1)مناهج التَّحصيل، الرجراجي : ُينَظر (1)

  .(408 -409/ 4)عليه 
  .(113 -110: )يه محاد صنز/ د.يف فقِه املعامالِت املاليَِّة واملصِرِفيَّة، أ: ينظر (1)
 الّشام وعاد فـويل  الّنجدي احلنبلي، فقيه الّديار الّنجدّية يف عصره، ارحتل إىل عبد اهلل بن عبد الّرمحن أبا بطني (4)

جمموعة رسائل وفتاوى، وتأسيس الّتقديس يف كشف شبهات :  ّم عنيزة وبلدان القصيم، من آثاره قضاء الّطائف
، األعـالم،  (111/ 1)الّسحب الوابلة، ابـن محيـد   : ينظر يف ترمجته. هـ1191 :ابن جرجيس، توّفي سنة

  .(87/ 3)الّزركلي 
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إىل  ديناٍر مائُة ِلُجله على الرَّ يكوُن جِليف الرَّ: -رمحه اهلل - ها مائة؛ قال مالُكمثَن ويعطيِه
 ، مبائـةٍ نقـداً  دينـارٍ  ها مائَةمثُن يكوُن بعين سلعًة :ُنْيالذي عليه الدَّ ت قاَلإذا حلَّف ،أجل

إمنا : قال .ن عنهْوينَه لِمالِع ل أهُلومل يَز .حصُلال َي هذا بيٌع :إىل أجل؛ قال مالك ومخسَ 
 رُهَكالذي َذ ِلَجوىل إىل اأَلاأُل املائَة عنُه ُرؤخِّه، وُيِنه بعْيما باَع يه مثَنعِطه إمنا ُيذلك ألنَّ َهِرَك

 ُهشِبح، وهو ُيال يصُل كروٌهه عنه، فهذا َميف تأخِا دينارًا عليه مخسَ  ويزداُد، مدة له آخَر
هم، قالوا للـذي  ت ديوُن، أهنم كانوا إذا حلَِّةاجلاهليَّ أهِل يف بيِع (1)بن أسلَم زيِد حديَث
ـ  ي؛رِبُتوإما أن  ،يِنقِضإما أن َت: نْيعليه الدَّ هم، وِقفإن قضى أخذوا، وإال زادوهم يف حُق

عنـدهم،   ٌمفيما هو حمـرَّ  بالكراهِة كرياًا روَنيعبِّ ُفَلوالسَّ (1)؛ل، انتهىوزادوهم يف األَج
هـا  مثَن ه، ويعطيِهِاها على َغيبيُع لعِةمشتري السِّ أنَّ: ه، يعينما باَع مَنَث عطيِهما ُيإنَّ: هوقوُل

 (4)".عن ذلك وَنمل يزالوا ينَه العلِم أهَل أنَّ: -ه اهللرمح- مائة، وأخرَب
وال جيوز فْسُ، دْيٍن يف دْيٍن، مريل أن " (3):-رمحه اهلل–ويقول اإلمام ابن أيب زيٍد القاواين 

 (1) م قال اإلمـام النَّفـراوي   (5)".يكوَن شيٌء يف ِذمَِّته، فتفَسُخُه يف شيٍء آخر ال َتَتَعجَُّله
 (1)".وكان فْسُ، الدَّْيِن أَشّد يف احُلرمِة؛ ألنَّه من ربا اجلاِهليَّة: "كتعليقًا على ذل

                                           
زيد بن أسلم القرشي العدوي العمري، موىل عمر بن اخلّطاب  -أبو عبد اهلل: وقيل–أبو أسامة : زيد بن أسلم (1)

، ينظر . هـ141: بد الّرمحن، توّفي سنةفقيه جليل من علماء املدينة، له كتاب يف الّتفسا رواه عنه ولده ع
  .(411/ 5)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (11/ 10)هتذيب الكمال، املّزي : يف ترمجته

  .(104/ 1)املوطَّأ برواية حيىي اللَّيريي : ُينَظر (1)
  .(119 -117/ 1)الدُّرر السَِّنيَّة  (4)
بن أيب زيد عبد الّرمحن الّنفزي القاواين الّتونسي، كبا فقهاء املالكّية أبو حمّمد عبد اهلل : ابن أيب زيد القريواين (3)

الّرسالة، والّنوادر : من آثارهيف عصره، يقال له مالك الّصغا، حاز رئاسة الدين والدنيا، وبرز يف العلم والعمل، 
، وسا أعـالم  (381 /3)ترتيب املدارك، القاضي عياض : ينظر يف ترمجته. هـ491: توّفي سنةوالّزيادات، 

  .(10/ 17)الّنبالء، الّذهيب 
  (.113 -114/ 1)القاواين ابن أيب زيٍد رسالة  (5)
بن سامل النَّفَراوي األزهري املصري، فقيه مالكي من أهـل  ( أو غامن)شهاب الّدين أمحد بن غنيم : النفراوي (1)

الفواكه الّدواين شرح رسالة ابـن أيب زيـد   : آثاره، من انتهت إليه رئاسة املذهب املالكي، -بلدة مبصر- َنَفَرى
، (139/ 1)سلك الّدرر، احملّبـي  : ينظر يف ترمجته. هـ1111: توّفي سنةالقاواين، وشرح األربع  الّنووّية، 

 .(181/ 1)واألعالم، الّزركلي 
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فقد قرَّر يف مواضع ِعدَّة من مصنَّفاته حترمَي قلِب  -رمحه اهلل–أما شي، اإلسالم ابن تيمية 
وهذه املعامالُت منها : "الدَّين، بل وحكى اإلمجاَع على حترمِيه يف حقِّ املعِسر، حيث يقول

حراٌم بإمجاِع املسلم ، مريل ال  جيري فيها شرٌط لذلك، أو ال  ُيَباُع فيها املبيُع قبَل  ما هو
القبِض الشرعي أو بغِا الشُّروِط الشَّرعية، أو ُيقَلُب فيها الدَّين على املعسِر، فإنَّ امُلعِسـَر  

وكذا : "وقال (1)،"سلم جِيُب إنظاُره، وال جتوُز الزِّيادة عليه مبعاملٍة وال غِاها بإمجاِع امل
 فـاقِ باتِّ عليِه ِببالقْل ُهإلزاُم وال جيوُز ،ُهنظاُرإ نه جيُبإف رًاعِسوكان ُم ،عليه ُنْيالدَّ لَّذا َحإ

راهم الـدَّ  د هبا بيـعُ قَصُي ها من املعامالت ال وأمرياُل فهذه املعاملُة حاٍل لِّوبُك .املسلم 
على حترمِي  -رمحه اهلل–كذلك فقد نصَّ  (4)".ٌةيَِّوَبِر دٌةفاس هي معاملٌة جٍلىل َأإمنها  بأكريَر

عـن   َلِئُس: "الصورة ال  اشتملت عليها هيكلة امُلنَتِج َمَحلِّ الدِّراسة، إذ جاء يف الفتاوى
من  بضاعًة لُه ىَرفاشَت ،وهو معسٌر ُهَبفطاَل ،دراهم معُه لُه َرخَّفتَأ ،لٌةمعاَم له مع رجٍل رجٍل

؟ هـذه املعاملـةُ   حُِّصفهل َت ،عليه حىت صرَب درهٍم مائِة بزيادِة وباعها لُه ،ٍناكَُّد صاحِب
 الـ   لُةا املعاَمموأ، ُهَرأن ينتِظ فلُه رًاعِسُم الغرمُي ن كاَنإبل  ،هذه املعاملُة ال جتوُز :فأجاَب

 .احلـانوتِ  دخال بينـهما صـاحبَ  أو إن  ،ٌةويََّبِر لٌةعاَمفهي ُم واألجُل يُنفيها الدَّ اُدَزُي
ـ َم رأِسإال ِب ُبطاِلال ُي ِنْيالدَّ صاحَب نَّأ والواجُب ـ ال ُي ،هاِل مل  الـ   ِةيـادَ بالزِّ ُبطاِل

  (3)".هاْضيقِب
وأما َقْلُب الدَّْيِن مع املوِسر فقد حكى اتِّفاَق الصَّحابِة على حترمِيه، وَذَكَر أنَّ اخلالَف إمنـا  

 بـا يف الرِّ أصـلُ : "التَّحرمي يف ذلك؛ حيث يقـول  هو ب  املتأخِّرين يف حكمه،  م رجََّح
أتقضى أم  :قال له ُلاألَج لَّذا َحإف ،ُلجَّاملَؤ املاُل جِلعلى الرَّ لُه يكوُن َلُجالرَّ أنَّ ِةاجلاهليَّ

هـذا هـو    ذا كـانَ ، وأما إ..املال األجل وزاد هذا يف هذا يف اَداه وإال َزَفن َوإف ؟ريبُت
ـ  ،فيه املتأخرون من املسـلم   فهذا تنازَع ؛أخرى لوا مبعاملٍةو لكن توسَّ ،املقصود ا وأمَّ
عنهم بـذلك   واآلثاُر ،ياِتبالّن منا األعماُلإف ،مأن هذا حمرَّ فلم يكن بينهم نزاٌع حابُةالصَّ

                                                                                                                         
  (.115/ 1)الفواكه الدَّواين، النفراوي  (1)
  .(14: )احلسبة ص (1)
  .(349/ 18)ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى  (4)
  .(348 -349/ 18)املرِجع السابق  (3)
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ب ِلْقاملسلم  أن َي مجاِعإز بُجمل َي معسرًا وكان الغرمُي ُنْيالدَّ لَّذا َحإوأما .. مشهورة كرياٌة
فـال   ؛كان عليه الوفاُء موسرًا كاَن وإن ،هإنظاُر ُببل جِي -هااِْوال َغ بالقلب ال مبعاملٍة-

  (1)".هوال مع إعساِر ِهال مع يساِر ىل القلِبإ حاجَة
فمفاُد كالِم ابِن تيميـَة  : "نزيه محَّاد بقوِله. د.وقد علَّق على هذا النَّص صاحب الفضيلة أ

وإن –امُلعامَلِة إذا كان املدْيُن موسرًا حمظوٌر أيضُا باتِّفاِق الصَّحاَبِة  هذا أنَّ الدُّخوَل يف هِذِه
وكذا يف َنَظِرِه واجتهاِده، حيُث إنَّـُه   -كان هناك خالٌف يف َحْظِرِه ب  الفقهاِء املتأخِّرين

اللُّجـوِء إىل  أوجَب على املديِن املوِسِر املبادرَة إىل الوفاِء، وذلَك يعين ُحْرَمَة ترِك الَوفاِء و
 (1)".هذِه املعاملِة يف رْأِيه

هذا وإنَّ مما يُدلُّ على أنَّ ما حكاه شيُ، اإلسالم من اتفاِق الصَّحابِة على التَّحرمِي وخالِف 
كوُنه أورَد اإلمجاَع على حترمِي قلـِب  : املتأخِّرين إمنا هو يف ُحكِم قلِب الدَّيِن على امُلوِسر

 السِّياِق نفِسه ويف الفتوى ذاِتها؛ فكانت حكاية خالف املتأخرين يف الدَّْيِن على امُلعِسر يف
حق املوِسر حتمًا، كما إنه نصَّ يف موضع آخَر من جمموِع الفتاوى على حترمي قلب الدَّيِن 

ويزيـده   ،مِنالريَّ ه يفعلى أن يزيَد احتاَل ِنإ: "ومل ُيَفرِّق ب  موسر أو معسر، حيث قال
 نَّإف ،لوَّاأَل يُنال الدَّإومل يكن له عنده  ،ز ذلكُجمل َي ؛ااَهَبِر يظهُر ٍةبصور ذلك يف األجِل
 يتقض :ِلاألَج لِِّحَم عنَد ِهلغرمِي يقوُل جَلن الرَّإف ،اهلل فيه القرآن با الذي أنزَلهذا هو الرِّ

 ،ه ذلكورسوُل هلُلم افحرَّ ،األجِل ه هذا يفوزاَد ِنْيالدَّ هذا يف ُهال زاَدإو ن قضاُهإف ي،رِبأو ُت
  (4)".هنَتمن مل َي بقتاِل وأمَر

سواٌء أكان على موسٍر أم –هذا وقد نصَّ مجٌع من املتأخِّرين على حترمِي قلِب الدَّين مطلقًا 
–، ومنهم بعض أئمة الدَّعوِة النَّجديَّة، حيُث قال الشي، عبداهلل بن عبـداللطيف  -معسٍر

                                           
  .(318 -319/ 18)املرِجع السابق  (1)
  .(114: )يف فقِه املعامالِت املاليَِّة واملصِرِفيَّة ص (1)
  .(340 -318/ 18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية  (4)
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ِن، وال ُيَفرَُّق بَ  الغينِّ وغِاه، بل َقْلُبـه هـو صـريُح    ال جيوز قلب الدَّْي" (1):-رمحه اهلل
  (1)".الرِّبا

ال : "على ذلك بقوِلـه  (4)-رمحه اهلل–كذلك فقد نّص الشي، حسن بن حس  بن علي 
رمحـه  –وقال الشي، عبداهلل بن محد احلجازي  (1)،"جيوُز قلُب الدَّيِن ملن هو عليه ُمطلقًا

يِن ال على ُمعِسٍر، وال على موِسر، بل ذلك ُكّله من الربا الـذي  ال جيوز قلب الدَّ: "-اهلل
 (1)".ورَد الَوعيُد عليه، ومن َفَعَل ذلك فليَس لُه إال رأُس ماِله

فأعَظُم أنواِع الرِّبا قلُب الـدَّْيِن  : "-رمحه اهلل–ويقول العالمة الشي، عبدالرمحن السعدي 
فمن حـلَّ  . حتيُّاًل؛ فإنه ال خيفى على ربِّ العامل  على املدين ، سواٌء َفعَل ذلك صرحيًا أو

دْيُنه على غرمِيه ُألِزم بالوفاِء إن كان من املقتدرين، ووجَب على صاحِب احَلقِّ إنظاُرُه إن 
ال أرضى أن يبقى مايل يف ِذمَِّتك بـال مصـَلحة، فإمـا أن    : كان من امُلعسرين؛ فلو قال

دمي، أو تقترض يل؛ أُلَجدِّد ذلك الدَّين بعد الوفاء فقد جترََّأ تستدين منِّي وتوفيين الدَّْين الق
على إ ٍم عظيم؛ فإن املقصوَد بذلك مضاعفة يف ِذمَِّة امَلِدين بذلك التَّحيُّل الذَّميم، فإنه لوال 

  (3)".َقْصُد الَوفاِء ما استداَن منه دينًا جديدًا
حترمَي قلب الدين أو  -طِة العامل اإلسالميالتابع لراب-هذا وقد قرر اجملمع الفقهي اإلسالمي 

 . فس، الدين يف الدَّيِن مطلقًا؛ سواًء أكان املديُن موسرًا أم معسرًا
من فس، الدين يف الدين املمنوع شرعًا كـل مـا    دَُّعُي: "ومما جاَء يف نصِّ القرار ما يأيت

ويدخل ، ن ذريعة إليهأو يكو ،يفضي إىل زيادة الدين على املدين مقابل الزيادة يف األجل

                                           
بن عبد الّرمحن الّنجدي، فقيه حنبلي خطيب، كان مرجع الّنجدّي  يف أمور دينهم،  ّلطيفعبد اهلل بن عبد ال (1)

الّسحب الوابلة على ضرائح : ينظر يف ترمجته. هـ1430: االّتباع وحظر الغلّو يف الّدين، توّفي سنة: من آثاره
  .(88/ 3)، األعالم، الّزركلي (111/ 1)احلنابلة، ابن محيد 

  .(140/ 1)ِنيَّة الدُّرر السَّ (1)
بن احلس  بن حمّمد بن عبد الوّهاب الّتميمي الّنجدي، فقيه حنبلي من علماء مدينة  حسن بن حسني بن علّي (4)

نظم حسن، ورسائل وأجوبة وفتاوى، تـوّفي  : الّرياض، مولده ووفاته هبا، ويل القضاء يف عّدة مدن، من آثاره
: رقـم )، وعلماء احلنابلة، بكر أبـو زيـد   (198/ 1)، الّزركلي األعالم: ينظر يف ترمجته. هـ1448: سنة

4910).  
  .(454: )الفتاوى الّسعدية ص (3)
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فس، الدين يف الدين عن طريق معاملة ب  الدائن واملـدين تنشـأ   : يف ذلك الصور اآلتية
مبوجبها مديونية جديدة على املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها، ومن 

الدين شراء املدين سلعة من الدائن بريمن مؤجل  م بيعها بريمن حال من أجل سداد : أمريلتها
فال جيوز ذلك ما دامت املديونية اجلديدة من أجل وفـاء املديونيـة    .األول كله أو بعضه

؛ وسواء يف ذلك أكان املدين موسرًا أم منظمٍّ األوىل بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراٍء
دة، ه من املديونية اجلديسداِد تعجيُل راُدين األول حااًل أم مؤجاًل ُيوسواء أكان الدَّ ،معسرًا

وسواء اتفق الدائن واملدين على ذلك يف عقد املديونية األول أم كان اتفاقًا بعـد ذلـك،   
  (1)...".وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من املدين

، والذي جاء (7/17) 159:  م أكَّد ذلك جممع الفقه اإلسالمي الدويل بقراره ذي الرقم
ين على بالدين املمنوع شرعًا كل ما ُيفضي إىل زيادة الدَّّد من فس، الدين َعُي: "فيه ما نصُّه

فس، الدين بالدين عـن   :املدين مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك
واملدين تنشأ مبوجبها مديونية جديدة على املدين من أجل سـداد   ب  الدائِن طريق معاملٍة

ان املدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء املدين املديونية األوىل كلها أو بعضها، سواء أك
ـ  وِلاأَل يِنالـدَّ  سداِد من أجِل حالٍّ ها بريمٍن م بيِع ٍلمؤجَّ سلعة من الدائن بريمٍن ه أو كلِّ

 (1)".بعضه
هذا وقد قرَّرت اهليئة الشَّرعية ملصِرف الرَّاجحي حترمي مريل هذا املنَتج امُلشتمل على هـذه  

ْلِب الدَّْين، سواٌء أكان العميل موِسرًا أم معسرًا، وذلك كما يف قرارها الصَّورة من ُصَوِر َق
وعلى ذلك فال جيوز للشـركِة  : "، والذي جاء فيه(149: )، وقرارها(451: )ذي الرَّقم

عند إنشائها مديونيًَّة جديدًة على عميِلها أن يكون بينها وبَ  العميِل أيُّ مواَطـأٍة أو أي  
شأِنه إلزاُم العميِل بتسديِد ما عليِه من ديٍن هلا سابق بريمِن السِّلعِة مـن  شرٍط أو إجراٍء من 
؛ سواٌء أكاَن -ومن ذلك كْشُف حسابِه اجلاري مببلِغ املديونيَِّة السَّابقِة-املديونيِة اجلديدِة 

                                           
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الريامنة عشرة املنعقدة القرار الريالث الصادر عن  (1)

  (.فس، الدين يف الدين: )عبشأن موضو هـ13/4/1317-10مبكة املكرمة يف الفترة من 
 -آنف الـذكر –وقد صدر هذا القرار بعد صدور قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي  (1)

  .هـ1/1/1317 -19/5بقرابة الشهرين، وذلك يف الدورة السابعة عشرة ال  ُعِقدت بَعمَّان خالل الفترة 
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وسواٌء َدْينه األوَُّل حااًل أم مؤجَّاًل، وسواٌء أكان ذلك بطلِب امَلديِن أم بطلٍب من الشَّركة، 
 ".أكان معِسرًا أم موِسرًا؛ ألن ذلك من قْلِب الدَّْيِن على املدين، وهو حيلٌة ظاهرٌة إىل الرِّبا

 
حترمُي املنَتِج حملِّ  -واهلل أعلُم بالصواب–وعليه وبناًء على ما سبَق فإن الذي يظهُر للباحِث 

أو فسِ، الدَّيِن –َوِر قلِب الدَّيِن الدِّراسِة ِلَما اشتَمَلت عليه هيكلُته من صورٍة حمرَّمٍة من ُص
 . ال  هي ذريعٌة ظاهرٌة وحيلٌة حمرَّمٌة على الرِّبا -يف الدَّين



 

 

 

 :الفصل الثاني
 تمويل الستثمار باألسهم

(Islamic Margin) 
 

 :مباحثثالثة متهيد و وفيه
 تمهيد في التعريف بعقود التمويل بالهامش

 Islamic)الستثمار باألساهم  التعريف بعقد تمويل: األول المبحث

Margin) 
 حكم عقد تمويل الستثمار باألسهم: الثاني المبحث
تموياال السااتثمار دراسااة تطبيقيااة ألحااد عقااود : الثالااث المبحااث
 باألسهم
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 تمهيد

 (1)في التعريف بعقود التمويل بالهامش

 :وفيه أربعة مطالب
 

 تعريف التمويل باهلامش: املطلب األول

 
االقتـراض  : بأهنا( Margin Tradingأو املتاجرة باهلامش )عقود التمويل باهلامش  ُعرِّفت

من شركة الوساطة املالية ال  يتاجر املستريمر من خالهلا يف األوراق املالية؛ وشراء األوراق 
املالية من خالل دفع جزٍء من مثنها من أموال املستريمر اخلاصَّة، واجلزء اآلخر مـن املـال   

من شركة الوساطة املالية، على أن تكون مجيع هذه األوراق املالية رهنـًا حـىت   املقتَرض 
 ( 1).سداد قرض شركة الوساطة املالية

اقتراُض : فقد عرَّفت املتاجرة باهلامش بأهنا (4)أما هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية
" اهلـامشَ "َيسَتخِدُم املستريمُر أمواٍل من السِّمسار لشراِء أسهٍم، وجعِلها رهنًا للسمسار، و

 (3).لزيادِة قدرِته الشرائيَّة، مما ميكِّنه من امتالِك أسهٍم أكريَر، دوَن دْفِع كامِل مثِنها

                                           
للتعريف بعقود التمويل باهلامش يف صيغتها التقليدية، كما هو معموٌل هبا يف  سيتعرض الباحث يف هذا التمهيد (1)

التمويل باهلامش، : كما إنه جتدر اإلشارة إىل إن هلذا املنتج أمساء عدَّة مع اتفاق حقيقتها، ومنها .األسواق الدولية
 .أيٍّ منها مؤدٍّ للمعىن نفِسهواإلقراض باهلامش، واملتاجرة باهلامش، والشراء باهلامش؛ وعليه فإن استخدام 

(2) Guidance on Margin, FINRA "Financial Industry Regulatory Authority in the 

United States of America" www.finra.org    
  .ات املتحدة األمريكيةاجلهة احلكومية املنظِّمة واملشرفة على األسواق املالية يف الوالي (4)

)4(
 Margin: Borrowing Money To Pay for Stocks, SEC "The U.S. Securities and 

Exchange Commission". www.sec.gov  

http://www.finra.org/
http://www.sec.gov/
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حساٌب مفتوٌح لدى السِّمسار، ميكِّن العميَل : كما عرَّفها سوق لندن لألوراق املالية بأهنا
 (1).العميِل جلزٍء من مثِنها نقدًا من شراِء األوراِق املاليَِّة بالدَّين بعد إيداِع

إال إنَّ ِمريَل هذا النوِع من العقوِد واملنتجات البنكية املركَّبة ال  تشتمل على تفصيالت عدَّة 
قد ال ميكن صياغُة تعريٍف خمَتَصٍر جامٍع مانٍع هلا، يصوِّر حقيقتها وما تشتمل عليـه مـن   

مبنظومة متكاملة ُيخلِّ بتمام تصوُّرها  أشبه ما تكون -هي يف حقيقتها-خطوات ومراحَل 
إغفاُل شٍئ منها؛ فكان الطريُق األمريُل لتعريِفها وتقريِب مفهوِمها، تعداُد مراحِل تنفيِذها، 

 (1).وما ينطوي عليه ذلك من خطوات وإجراءات
وراِق إال إن من األمهية مبكان اإلشارُة إىل أن املتاجرَة باهلامش ليست خمتصًَّة باألسهِم أو األ
مبا فيها –املالية فحسب، بل إن هذا النَّوع من املتاجرة معموٌل به يف أسواق األوراق املالية 

–، ويف أسواق العمالت، وأسواق املعادن -من أسهٍم وسنداٍت ومشتقَّاٍت مالّية بأنواعها
وأسـواق السِّـلع    -(كالنحاس والزنك)، وغا النفيسة (كالذَّهب والفضة)النفيسة منها 

 (4).-كالُبّن والقطن–لدولية املنظَّمة ا
 

                                           
)1  (

London Stock Exchange Glossary, www.londonstockexchange.com/global/glossary/m.htm  

  .وهو ما سيعِرضه الباحث يف املطلب اآليت (1)
إال إن الباحث ساكِّز فيما يأيت بيانه على التمرييل والتَّطبيق على عقوِد املتاجرِة باهلامِش يف األسهم؛ ألنَّ املنَتَج  (4)

  .باهلامش دراسُته خالَل هذا الفصل منتٌج بديل للمتاجرة يف األسهم البديَل الذي ستتم

http://www.londonstockexchange.com/global/glossary/m.htm
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  ( )مراحل تنفيذ عقود التمويل باهلامش: املطلب الثاني

 
 (1):إن من أهم ما تشتمل عليه مراحل تنفيذ عقود التمويل باهلامش ما يأيت

 

 Margin Accountبطلب فتح حساب متاجرة باهلامش  (4)"(املستثمر)"يتقدَّم العميل  .1
 .ب ذلك تقدمي معلومات شخصية وائتمانية عن املستريمر، ويتطل"(احملفظة)"

دراسًة ائتمانية على ملف املستريمر، وبناًء "( السمسار)"ُتجري شركة الوساطة املالية  .1
 على ذلك تقرِّر إكمال التعامل معه وفتح احملفظة أم ال؟ 

                                           
)1( 

Margin: Borrowing Money To Pay for Stocks, SEC "The U.S. Securities and 

Exchange Commission"; Guidance on Margin, FINRA; Purchasing on Margin: 

Risks Involved With Trading in a Margin Account, FINRA; Understanding 

Margin Accounts, FINRA; Margin/Loan Trading Regulations, Tokyo Stock 

Exchange; Margin Trading, Investopedia. 
 :جتُدر اإلشارة ملا يأيت (1)

 َل املنَتِج ليس اهلدُف من تعداد هذه اخلطوات واملراحل االستقصاء واحلصر، وإمنا املراد تكويُن تصّوٍر عاٍم حو
 .وآليِة تنفيِذه

  من شركِة وساطٍة ماليٍَّة ألخرى بنـاء علـى    -وما تشتمل عليه من تفاصيل–قد ختَتِلُف بعُض هذِه اخُلُطوات
التعليمات واألنظمة الصادرة عن اجلهات احلكومية املنظِّمة يف كلِّ دولة، فضاًل عن تأثُِّر بعض هذه التفاصيل 

 .خلية لكل شركةبالسياسات واإلجراءات الدا
  كما إن عرض املنتج من خالل املراحل اآليت ذكرها إمنا هو اجتهاديُّ من الباحث، وقد ختتلف وجهات النظر

 .يف الطريقة األنسب للعرض، ولكن األهم يف ذلك عدم تأثُّر احملتوى واملضمون باختالف هذه األساليب
ر فعالية ووضوح فقد وضَع الباحـُث بـ  قوسـ     اختصارًا للجهد والوقت، ولعرض اخلطوات بطريقة أكري (4)

مصطلحاٍت بلوٍن غامٍق عند أّوِل وروٍد هلا يف هذه اخلطوات، وسيتم ذكرها يف املواضع الالحقة باالصـطالح  
 .الذي مت تعريفه عند أول وروده، دون حاجة لتكرار كامل التعريف

؛ وعليـه  "(السِّمسار)"ا عند أوِل وروٍد هلا بـ ، مت االصطالح على تسميته"شركة الوساطة املالية: "مريال ذلك
  .فستتم اإلشارة هلا يف مجيع املواضع الالحقة بـ السِّمسار، دون احلاجة إلعادة كتابة كامل تعريفها
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تفاقية على مجلٍة ، وتشتمل هذه اال"(االتفاقية)"يوقِّع املستريمُر اتفاقيَة املتاجرِة باهلامش  .4
من الشروط واألحكام ذات األمهية البالغة ال  حتكم عالقة املستريمر بالسمسار، ومن 

 :أهم ما تشتمل عليه االتفاقية من بنود حتديد وتوضيح كلٍّ من

 

  احلد األدىن لَبْدِء  املتاجرة باهلامشMinimum Margin "(األدىن للهامش احلد)" 

 من السيولِة النقديَّة أو القيمِة السُّـوقية لـألوراق املاليـة    احلدُّ األدىن: وُيقَصد بذلك
املطلوب من املستريمر إيداُعها يف احملفظة قبل بدء العالقِة التعاُقِديَّة معه، ومنِحه احلـدَّ  

 . االئتماينَّ للمتاجرِة باهلامش، ومتكينه من بدء املتاجرة

؛ لتنوُّع سياسـات شـركات   هذا وإن احلدَّ األدىن للهامش خيتلف من مسسار آلخر
الوساطة واختالف نوعية العمالء ال  تستهدفها؛ وعليه فإذا كانت سياسُة السِّمساِر 

فإنه َيرَفُع احلـدَّ األدىن   -مع قلَّة عَدِدهم–استهداُف شرحيِة أصحاِب الريَّرواِت الكباة 
َة ، وإن كـان يسـتهدف شـرحي   -إىل ثالثة مالي  ريال على سبيل املريال–للهامش 

إىل –؛ فإنه ُيخفِّض احلد األدىن للـهامش  -الستفادته من عددهم–متوسِّطي الدَّخل 
 .-ألف ريال على سبيل املريال 10

إال إن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن املقدار الذي حيدِّده السمسـار للحـّد األدىن   
 (1).كلِّ بلٍدللهامش جيب أال يقّل عن املقدار الذي حتدِّده األنظمة والقوان  يف 

 

  احلد األدىن ملقدار اهلامش املبدئي أو األوَّيلInitial Margin "(اهلامش املبدئي)" 

وُيقَصد بذلك احلّد األدىن الذي جيب على املستريمر أن يدفعه نقدًا من أمواله اخلاصـة  
 .عند تنفيِذِه كلِّ صفقِة شراٍء جديدة

: ٍة من قيمِة الصَّفقات املنفَّذة، كأن ُيقـال هذا وإن اهلامش املبدئي ُيَحدَُّد كنسبٍة مئوي
مـن  % 50جيُب أال تقلَّ احلصُة النَّقديُة ال  يدفُعها املستريمُر يف كلِّ صفقِة شراٍء عن 

 (1).قيمتها

                                           
 :ينظر ،أن احلدَّ األدىن للهامش يف الواليات املتحدة األمريكية ألفا دوالر: ومما ُيذَكر يف ذلك على سبيل املريال (1)

Understanding Margin Accounts, FINRA www.finra.org 

http://www.finra.org/
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ولذلك فإن هذه النسبة ُتَعدُّ مبريابة احلدِّ االئتماين املتاح للمستريمر لالقتراض؛ وعليه فلو 
تريمر عند فتح احملفظة مليون ريال، وُحدِّد اهلامش املبـدئي  كان املبلغ الذي أودعه املس

؛ فإن ذلك يعين أن املستريمَر قد ُأعطي حّدًا ائتمانيًا القتراِض مليوٍن آخـَر  %50بـ 
 .زيادًة على رأِس ماِله، وبذلك تكوُن الُقدرُة الشِّرائيَُّة للُمسَتريِمِر مليوَني ريال

إن للمستريمر أن خيتار عند تنفيذ ُكـلِّ صـفقٍة    كما إن من األمهية مبكان اإلشارة إىل
مقداَر الَقرِض الذي يرغُب يف احلصول عليه، شريطَة أال يزيَد ِمقداُر القـرِض عـِن   

 -على سبيل املريال-% 10اهلامِش املبدئي احملدَّد، فلو كان اهلامش املبدئي امُلَحدَّد له 
% 45، ويف صفقة أخـرى  من قيمتها فقط% 10فإن له أن خيتار يف صفقٍة اقتراض 

 .وهكذا
 

  هامش الوقاية أو الصيانةMaintenance Margin "(هامش الوقاية)": 

ال  جيب أن حتويها احملفظـة،   Equityهو احلّد األدىن ملقدار حقوق ملكية املستريمر 
 .والذي ُيحدَّد كنسبة مئوية من احملفظة

ليِة باإلضافة إىل السيولة النَّقديِة الـ   مقداُر القيمِة السُّوقيِة لألوراِق املا: ويراد بذلك
 : مريال ذلك. حتويها احملفظة بعد خصم القروض املقدَّمة من السمسار

أي من أمواله اخلاّصة، وليس –اهلامش املبدئي الذي دفعه املستريمر لتنفيذ الصفقات _
 . ألف ريال 90،000: -من قروض السمسار

 .ريال 90،000: جمموع القروض ال  قدَّمها السمسار _

 .ريال 110،000: أي أن قيمة احملفظة _

                                                                                                                         
فإن اهلامش املبدئي خيتلف حتديده من مستريمٍر آلخَر، بناًء على  -عند بيان احلّد األدىن للهامش-هذا وكما سبق  (1)

اهلامش املبدئي جيب أال يِقلَّ حباٍل عما تنص عليه إال إن . اختالِف سياساِت شركاِت الوساطِة وأنظَمِتها الداخليَِّة
، ومن ذلك ما حدَّدته قوان  أسواق األوراق املاليـة يف الواليـات املتحـدة    -يف كلِّ بلد–القوان  واألنظمة 
 .املرجع السابق :ينظر. كحدٍّ أدىن% 50األمريكية بـ 

سواًء يف األوراق املالية أو -ملية للمتاجرة باهلامش كما إن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن بعض التطبيقات الع
فقط أو أقل؛ أي أن املستريمر بإمكانه االقتراض % 10قد يبلغ مقدار اهلامش املبدئي فيها  -يف العمالت أو غاها

 .حىت عشرة أضعاف رأس ماله، أي لو كان رأس ماله مليون ُمكِّن من املتاجرة بعشرة مالي  أو أكرير
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 110،000: ونظرًا لتقلبات السوق فقد اخنفضت القيمة السوقية للمحفظـة إىل  _
 .ريال

: ريـال؛ وذلـك ألن   30،000: حقوق ملكية املستريمر من احملفظة حاليا هـي  _
مقـدار القـروض   )ريال  90،000 -( القيمة السوقية للمحفظة) 110،000
 .30،000( = لسمساراملقدَّمة من ا

فإن احلّد األدىن من السيولة النقديـة  % 15: فلو كان هامش الوقاية امُلشَتَرط هو _
: والقيمة السوقية لألسهم ال  جيب أن تشتمل عليها احملفظة يف هذه احلـال هـو  

% 15÷ ( القيمة السوقية للمحفظـة ) 110،000: ريال؛ حيث إن 40،000
 .40،000( = نسبة هامش الوقاية)

تزيد عـن   -ريال 30،000-وعليه فإن حقوق ملكية املستريمر يف هذه الصورة  _
 .-40،000-احلد األدىن هلامش الوقاية امُلشَتَرط 

–هذا ومن خالل ما سبَق بياُنه يتجلَّى أنَّ الغرَض الرئيَس من اشـتراِط اهلـامِش   
ها السمسار هو محايُة القروِض ال  يقدِّم -اهلامش املبدئي، وهامش الوقاية كليهما

من تقلبات األسعار ودرء اخلسارة عنها؛ حبيث يكـون أيُّ نقـٍص أو خسـارٍة    
حمصورًا يف أموال املستريمر وأسهمه؛ وعليه فإذا بدأِت القيمُة السُّوقيَُّة للمحفظِة يف 
النُّقصاِن واهُلبوط، حىت قاربت اخلسارة ما يوازي قيمة قـرض السِّمسـار مـن    

ما بقي يف احملفظة من أسهٍم واستردَّ قرَضه مـع فوائـِده،   األسهم، باَع السِّمساُر 
 .باإلضافة إىل مجيِع الرسوم والعموالت امُلسَتَحقَّة له يف ذمة املستريمر

هذا وإن كانت اجلهات املنظِّمة لألسواق حتدِّد يف أنظمتها وقوانينها بشكٍل صارٍم 
حلّق يف زيـادة هـامش   فإن شركات الوساطة هلا ا (1)احلد األدىن هلامش الِوقاية،

بناًء على سياستها الداخلية يف إدارة املخاطر، وبناء على  -وليس إنقاصه–الوقاية 

                                           
الصادرة عن جملس هيئة السوق املاليـة  " الئحة األشخاص املرخَّص هلم"ما حدَّدته : على سبيل املريال ومن ذلك (1)

: هـو ( أو ما مسَّته الالئحة هبامش التغطيـة )من كون احلد األدىن هلامش الوقاية : منها( 35)السعودية يف املادَّة 
تحدة األمريكية من كون احلّد األدىن هلامش ، وكذلك ما قرره جملس االحتياطي الفدرايل يف الواليات امل15%

 .املرِجع السابق: ينظر %.15: الوقاية يف تعامالت أسواق األوراق املالية هو
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وهو ما ُيسمَّى  (1)دراستها االئتمانية للمستريمر، ونوع األوراق املالية املسَتريَمر فيها؛
 ". House Requirements"بـ 

 

 مقدار الفائدة على القرض وآلية احتساهبا : 

َذَكر الباحث أن السِّمسار يبيِّن يف االتفاقية احلّد االئتماين للمسـتريمر مـن    سبق وأن
خالل حتديده مقدار اهلامِش املبدئي؛ إال إن ذلك ال يعين أن السمسار قـد أقـرض   

وإمنا يعين أن السمسار قد التزم بإقراض املستريمر خالل املّدة  (1)املستريمر ذلك امِلقدار،
هذا املقداَر احملدَّد ُدْفعًة واحدًة أو على ُدفعات، وعليه فـإن حـدَّ   احملدَّدة يف االتفاقية 

املستريمِر االئتماين ينُقص مبقدار كلِّ مبلٍغ ُيقَتَرض، كما إن للمستريمر أن يسدِّد مـن  
قرضه أيَّ مقداٍر شاَء خالَل هذه املدَّة، وتبعًا لذلك فإنَّ حدَّه االئتماينَّ يزيُد مبقـداِر  

كما إن للمستريمر أن يعيد االقتراض والسَّداد يف حـدود  . من القروض املبلغ املسدَّد
السَّقف االئتماين، وخالل املدَّة احملدَّدة دون تقييد عدِد مراِت االقتـراِض والسَّـداد   

 .ومقدارها
أو –كما إن من األمهّية مبكان اإلشارة إىل أنَّ املستريمَر لو اقترَض مقداَر حدِّه االئتماينِّ 

ال ُتحَتَسب عليـه   -يف األعم األغلب– بدايِة اليوِم  مَّ سدَّده قبل هنايته فإنه يف -بعِضه
فوائد على هذا القرض، وأما يف حال تبييت القرض فإن املستريِمر يبدأ يف دفع الفوائد 

 .مبقداِر املال املقَتَرض ومبقدار األيام ال  مل ُيَسدَّد القرُض فيها

                                           
حيث إن من املألوف يف بعض األسواق أن حتدِّد شركة الوساطة مقداَر هامِش الوقايِة بناًء على نوِع األسـهِم   (1)

ملَتَداَولة يف السوق إىل فئات، وُيشَتَرط لكلِّ فئٍة نسبُة هامِش وقايٍة خمتلـٍف  امُلسَتريَمر فيها؛ حيث تصنَّف األسهم ا
عنه يف الفئاِت األخرى، شريطة أال يقل هامش وقاية أيِّ فئٍة من الفئات عن احلّد األدىن املقرَّر من اجلهات الرَّمسية 

  Understanding Margin Accounts, FINRA: ينظر .املنظِّمة
ن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن إقراض املستريمر ال يلزم أن يكون من السمسار فحسب، بل إن بعض هذا وإ (1)

األنظمة تتيح للسمسار أن ُيقِرض املستريمر، أو أن يرتِّب له قرضًا من بنٍك أو مؤسسة مالية أخرى، ويف بعـض  
: قرضًا من مسـتريمر آخـر، ينظـر   ميِكن للسمسار أن يرتَّب للمستريمر  -وبترتيبات وشروط خاصة–األحوال 

Purchasing on Margin, FINRA   
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ية على بياٍن واضٍح ومفصَّل عن آليِة احتساِب الفوائِد هذا وإنه جيب أن تشتمل االتفاق
، -هل الفائدة مبلٌغ مقطوع، أم نسـبة مئويـة مـن القـرض    : مريل–على القروض 

ومقدارها، وآلية السداد، ومجيع ما يتعلق بذلك من تفصيالت، باإلضافة إىل اإلفصاح 
 . اقتطاعهاعن مجيِع أنواِع الرُّسوم والعموالت ومقدراها وآلية احتساهبا و

 

يبدأ املستريمر يف املتاجرة من خالل الشراء جبزٍء من أمواله واالقتراض باجلزء اآلخر من  .3
مثن كلِّ صفقة،  م البيع عند ارتفاع سعر األوراق املالية أو العمالت أو السِّلع املشتراة، 
 على أن تتمَّ مجيع هذه الصَّفقات من خالل السمسار الذي ُفِتحت حمفظـة املتـاجرة  

 -جبميِع موجوداهتا من سيولٍة نقديـٍة وأسـهمٍ  -باهلامش عنده، وتبقى هذه امِلحَفظة 
 . مرهونًة للسِّمسار حىت سداد قرِضه وبقيَّة مستَحقَّاته

ونظرًا لسرعِة تقلُِّب األسعاِر وتذبذهبا يف هذه األسواق فإن السمسار يكـون علـى   
ستريمِر للتأكُِّد من نسبِة هامِش الوقاية، وأهنا فوق متابعٍة دائمٍة للقيمِة السُّوقيَِّة حملفظِة امل

احلدِّ األدىن املطلوب، وتتمُّ هذه املتابعة بصفٍة يوميٍَّة بناًء على سعِر اإلغالِق كحدٍّ أدىن 
، بل ومع التطوُِّر التَِّقينِّ الكبِا فإن األنظمَة -"Mark-to-Market": وهو ما ُيسمَّى–

اطِة املاليَّة تتمُّ برجمُتها للتأكُِّد من مقداِر هامِش الِوقايِة بشـكٍل  احلاسوبيََّة احلديريَة للوس
 .مستمرٍّ وحلظّي

ويف حال بدايِة اهلبوط واخنفاض القيمة السوقية للمحفظة فإن كرياًا مـن شـركات   
الوساطة توجِّه حتذيرًا للمستريمر باقتراب قيمة حمفظته من احلد األدىن هلامش الوقايـة،  

ة احملفظة للحد األدىن هلامش الِوقاية فإن األنظمة والقوان  حتتِّم علـى  فإذا وصلت قيم
باتصاٍل هاتفيٍّ مسجَّل، أو بالربيد اإللكتـروين أو  –السمساِر توجيَه طلٍب للمستريمِر 

يأُمُره بإيداِع سيولٍة نقديٍة أو أوراق  -غاها من الوسائل املنصوص عليها يف االتفاقية
–فظة حىت تصَل قيمُتها السُّوقية مقداَر احلدِّ األدىن هلامش الوقاية ماليٍة إضافية يف احمل

 ."(طلب الزيادة)" -Margin Callsبـ : وهو ما ُيسمَّى
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فإن نفَّذ املستريمُر ذلك وإال فإن للسِّمَسار أن يبيع احملفظَة أو جزءًا منها بالقدِر الـذي  

 .عموالت الريابتة له يف ذمة املستريمريكفي لسداِد قرِضه مع فوائِده، ومجيع الرُّسوم وال
هذا ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن كرياًا من األنظمة متنُح السِّمساَر احلقَّ يف بيـِع  

دون توجيِه  -يف حال اخنفاض قيمتها السوقية عن هامش الوقاية-احملفظِة أو ُجزٍء منها 
االت ال  تكـون املـدَّة   حتذيٍر أو طلِب زيادٍة للمستريمر، فضاًل عن وجود بعض احل

امُلتاَحُة للمستريمر لزيادِة قيمِة حمفظِته بعد توجيه طلِب الزياَدة له قصاًة جـدًا؛ نظـرًا   
 .ألوضاع السوق

أما يف حاِل ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة فإن للمستريمر أن يقترض قروضًا إضافية 
ية أو األوراق املاليـة  وتنفيذ صفقات شراء جديدة، أو سحب جزٍء من السيولة النقد

 .ال  حتويها احملفظة مبا ال يقل عن احلد األدىن هلامش الوقاية
 

هذا ومن خالل ما سبق عرُضه يتبيَُّن أن منتج التمويل باهلامش ميكِّن املستريمر من املضاربة 
 يف أسواق األوراق املالية أو العمالت أو السِّلع بأضعاف ما يف يِده من أموال؛ وعليه فإنه
إذا صَدق توقُّعه وارتفعت أسعار األوراق املالية أو العمالت أو السِّلع الدولية ال  اشتراها 
باهلامش فإنه سيحقق أرباحًا مضاعفة عما كان ميكنه حتقيقه لو اكتفى باملتاجرة مبا ميلكه 
ق من أموال، والعكس كذلك فإنه يف حاِل هبوِط أسعاِر ما اشتراُه باهلامِش فإنَّه سـيحقِّ 

خسائَر مضاَعَفة عمَّا كان ميكُن أن ُيمىن به من خسائر لو كان ُيتاجر مبا ميلكه من أموال 
 .فحسب
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والشـراء والبيـع    (1)للمضاربة، -يف األصل–ويتبيَّن كذلك بأنَّ مريل هذا املنَتِج مصمَّم 
 .جلالسريع يف األسواق لتحقيق الرِّبح من فروقات األسعار، وليس لالستريمار طويِل األ

                                           
َتحمُُّل الشَّخِص خماطَر جتاريَّة غا عادية : )الذي يعين لغة speculationهو ترمجة ملصطلح  املضاربةمصطلح  (1)

 إنه وحسب اختالفًا كباًا، إال فقد اخُتِلف يف تعريفه: االصطالح، أما يف (أماًل يف احلصول على مكاسب كباة
 بِحالرِّ لغرِض ؛هاوبيِع ِةاملاليَّ األوراِق شراِء: )االصطالح الشائع فإن مفهوم املضاربة يف األسواق املالية ينصرف إىل

 (. هايف أسعاِر ريعِةمن التغاات السَّ
ـ  املتاجرة: أما مصطلح ا ذهـب  فقد ذهب بعض املعاصرين إىل حماولة التفريق بينه وب  مصطلح املضاربة، بينم

واألمر يف ذلك واسٌع؛ وعليه فإن الباحث ُيطلـق  . البعض إىل التَّسوية بينهما، أو جعِل املتاجرِة أعمَّ من املضاربة
 = .باالصطالح املبيَّن أعاله املضاربَةبعمومه ويشمل ذلك " املتاجرة يف األسهم"مصطَلح 

شراء األوراق املالية لغرض احلصول على ) :ويراد به investment االستثمار :هذا ويقابل املضاربة مصطلح= 
 .(وحنو ذلك منحٍة أسهِم يف صيغِة املوزَّعِة املوزَّعة، أو األرباِح النقديَِّة كاألرباِح ،من عوائد ُهرُِّدما ُت
رفيق  /د.حممد السحيباين، املضاربة على األسعار ب  املؤيِّدين واملعارض ، أ/ املضاربة يف األسواق املالية، د: ينظر

، أسواق (179 -171/ 1)مبارك آل سليمان / ، أحكام التعامل يف األسواق املالية، د(18 -11: )املصري ص
/ ، املضاربة والقمار يف األسواق املالية املعاصرة، د(384 -391: )أمحد حميي الدين أمحد ص/ األوراق املالية، د

 (.8 -1: )عبدالرحيم الساعايت ص
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 (1)فوائد التمويل باهلامش ومزاياه: املطلب الثالث

 
ميكن احلديث عما يشتمل عليه التمويل باهلامش من فوائد، من خالل تقسيمها إىل ثالثـة  

 : حماور، وذلك على النحو اآليت
 

 فوائد التمويل بالهامش من جهة المستثمر:  ولا 

لتمويل املضاربة يف األسـواق   إمكاِنيُة حصول املستريمر على قروض منخفضة الفوائد .1
 .املالية، وأسواق العمالت والسَّلع الدولية

احلصوُل على أصوٍل ذاِت قيمٍة أكرَب من موارِده؛ فهو يدفُع القليَل من موارِده اخلاصَّة  .1
ليحصل على إمكانيَِّة املتاجرة بأصوٍل تبلغ قيمُتها أضعاَف رأِس ماِله، وهو املسـُلك  

ول على ُفَرِص تعظيِم العوائد على االستريمار يف وقـٍت قصـا،   الذي ميكِّنه من احلص
 .وبرأس ماٍل أقل

يوفِّر للمستريمر خاصية السيولة العالية، وهو ما حيقق له قدرًا أكرب من األمان؛ حيث إن  .4
بإمكانه يف أي وقت مراجعة قراراته االستريمارية وتسييل حمفظته للحصول على السيولة 

 .غٍة ذات مرونة كباةالنقدية مرة أخرى يف صي

 

مَسار: ثانياا   فوائد التمويل بالهامش من جهة السِّ

مـع  ( السماسرة)تقدمي منتج التمويل باهلامش مصَدُر ربٍح كبٍا لشركاِت الَوساطِة املاليَِّة 
 : مقداٍر منخفٍض من املخاطر؛ ويتجلَّى ذلك يف جوانب ِعدَّة، منها

                                           
مـنا  / ، دأسواق األوراق املالية وأسواق االختيار وأسواق العقود املستقبلة :اضرة واملستقبلةاألسواق احل: ينظر (1)

، (180، 149 -147: )ص منا إبراهيم هندي/ األوراق املالية وأسواق رأس املال، د، (88 -89: )هندي ص
   .Margin Trading, Investopedia، (11 -8: )شوقي دنيا ص/ املتاجرة باهلامش، د
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–هم الستقطاب العمالء املضارب  يف األسـهم  تقدمُي منتج التمويل باهلامش عامٌل م .1
، وهو ما ميكِّن شركة الوساطة من االستحواذ على حصٍَّة -وباألخص كبار املضارب 

 .أكرَب من سوق الوساطة املالية يف تداوِل األوراِق املالية

يشتمل تقدمي منتج التمويل باهلامش على حتصيِل رسوٍم وعموالت متنوِّعة من العمالء،  .1
وهي يف كريٍا )رسوم فتح حمفظة املتاجرة باهلامش، ورسوم الوساطِة يف التَّداول : مريل

، باإلضافِة إىل الَفرِق ب  الفائـدِة  (من األحيان نسبة مئوية من كلِّ عملية شراء أو بيع
ال  يدفُعها السِّمَساُر للبنِك على القرِض الذي ُيقدَّم للمستريمر، والفائدِة األعلى الـ   

 .ا السِّمَسار من املستريِمِر نظَا حصوِله على الَقرضيأخُذه

وغينٌّ عن البيان ِذكُر كوِن هذه الرسوم والُعُموالت مصدُر دخٍل ورحبيَّة كباٍة جدًا، 
وباألخص مع املستريمرين املضارب  باهلامش؛ إذ إنه يغلب عليهم تنفيذ صفقات شراء 

تنفيذ صفقات شراٍء وتصـفيتها قبـل   وبيع كرياة، بل إن األصل يف املتاجرة باهلامش 
 (.أي بيعها مرة أخرى)إغالق السوق يوميًا 

هذا وإن من أهم ما ُيشار إليه يف هذا السِّياق كوُن الرِّحبيِة العاليـِة الـ  ُيَحصِّـلها     .4
أو جـزءًا  –السِّمسار نتيجَة تقدمِيه منتَج املتاجرِة باهلامِش حموَطًة برهٍن يغّطي خماِطَره 

رهِن السِّمسار حملفظِة املستريمر  -ما تقدَّم تفصيُله من-، وذلك من خالل -اكباًا منه
بالكامل، وما اشترطه السِّمسار لنفسه من حقٍّ يف بيِعها وتسييِلها عند اقتراب اخلسارة 

 .  من مقداِر قرِضه
 

 فوائد التمويل بالهامش ومزاياه على القتصاد بشكٍل عام  : ثالثاا 

 
 .رَكِة السُّوِق، والتَّحكُِّم يف موجاِت التضخُِّم أو الكساداستخداُمه لَضبِط ح .1

حيث إنه عند ارتفاِع مستوياِت األسعاِر يف السُّوِق املالية، واحتدام ُحمَّى املضارباِت، تأمُر 
اجلهُة املنظِّمة للسُّوق برفع نسبة اهلامش، مما يؤدي إىل اخنفاض الطلب علـى القـروض   

راء باهلامش، وهذا اإلجراء من شأنه أن حُيدَّ من املضاربة وُيَخفِّف املسَتخَدمة يف متويل الش
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من اآلثار ال  تكون قد تركتها على مستويات األسعار، وعلى العكِس من ذلك ميِكـن  
للسلطات املنظِّمة واملشِرفة على األسواق استخدام النهج نفِسـه للـتحكم يف موجـات    

  (1).الكساد ال  قد تطرأ على االقتصاد

 .استخدامه كوسيلة للحد من التوسُّع يف الشراء النقدي اجلزئي ألغراض املضاربة .1

 .يؤدي إىل زيادة عمق السوق واتساعه، ومها مستان رئيستان لتوفا السيولة .4

 

                                           
هذا وإن كانت مجلٌة من الدراسات العلمية قد رأت إمكانية التحكم يف تقلبات السوق وتذبـذبات أسـعار    (1)

األوراق املالية من خالِل الُقُيوِد املفروضِة على عقوِد التَّمويِل باهلامش، إال إن جمموعًة أخرى من الدراسات ترى 
 السُّوِق وحجِم املضارباِت والتقلبات السعرية فيه من خالل القيود أنَّ هذه العالقَة غُا حقيقيٍة، وأن التَّحكَُّم يف

 :ينظر .غا صحيح -مريل التحكم يف مقدار هامش الوقاية–املفروضة على التمويل باهلامش 
Margin Requirements, Volatility, and Market Integrity: What Have We 

Learned Since the Crash? Paul H. Kupiec; The Effects of Short-Selling and 

Margin Trading: a Simulation Analysis, Alessio Setzu and Michel Marchesi.  
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  (1)اآلثار السلبية للتمويل باهلامش: املطلب الرابع

 
إال إن  (1)ل متاجرته باهلـامش، بالرَّغم مما قد حيقِّقه املستريمر من ربٍح كبٍا وسريٍع من خال

 .املخاطرة ال  تشتمل عليها املتاجرة باهلامش عالية وكباٌة جدًا كذلك
يف أسـواق األوراق املاليـة   - Speculation م إنه ومع كون املضاربات واجملازفـات  

تشتمل علـى درجـٍة   ( ودون احلصول على قروض)يف ذاهتا  -والعمالت والسِّلع الدولية
املخاطر، واحتماالٍت كباٍة خلسارِة املستريمِر رأَس ماِله بالكامل أو بعَضه، فكيف عاليٍة من 

إذا انضمَّ إىل ذلك حصوُله على قروٍض تفوق رأس ماله بأضعاف لتغذية هذه املضـاربات  
 واجملازفات؟ 

إن احتماالت اخلسارة يف متويل املضاربة باهلامش ال تقف عنـد رأِس املـاِل املسـتريَمر    
ل إهنا قد متتد إىل أبعَد من ذلك من أمـواِل املسـَتريِمِر وأمالِكـه الشَّخصـيِة     فحسب، ب

األخرى، ال  قد ُيلَجأ إىل بيِعها وتسييِلها لسداِد قروِض السِّمسار فضاًل عـن خسـارِته   
 .لرأِس ماِله امُلسَتريَمر، وتسييِل كامِل حمفَظِته االستريماريَّة

هذا احلّد من الضرر على آحاِد املسـتريمرين،  وليت األمر يقتصر على ذلك، ويقف عند 
 .وثرواهتم، إذ إن خماطر املتاجرة باهلامش متَتدُّ إىل االقتصاِد برمَّته

هذا وإن ذاكرة التاري، احلديث مل يلتئم َكْلُمها َبْعُد من آثاِر أزماٍت ماليٍة واقتصادية ِعدَّة، 
امش على رأِس أسـباهبا، ووقـوُد ناِرهـا    َعّد كريا من االقتصادي  واحمللِّل  املتاجرَة باهل

 . وأَواِرها

                                           
بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي، شـعبان   ،(11 -11: )شوقي دنيا ص/ املتاجرة باهلامش، د: ينظر (1)

 ، (198: )ص الرباوري
The Effects of Short-Selling and Margin Trading: a Simulation Analysis, Alessio 

Setzu and Michel Marchesi; Margin Purchases, Brokers' Loans and the Bull 

Market of the twenties, Gene Smiley and Richard H. Keehn; 1987 and all that: 

Lessons for Today, Financial Times ;Margin Trading, Investopedia;   
  .كما سبق بيان ذلك يف املطلب السابق (1)
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م الذي فقد مؤشِّر داو جونز الصـناعي فيـه   1818أزمة الكساد الكبا عام : مريال ذلك
م، وغِاها 1897وأزمة االثن  األسود عام  (1)من قيمته يف يوٍم واحٍد فقط،% 11قرابة 

ت املتاجرة باهلامش إحـدى مسـبِّباهتا،   من األزمات العاملية واإلقليمية واحملّلية، حيُث ُعدَّ
 . باإلضافة إىل َكوِنها َأحَد عوامِل تفاُقمها وتعميِقها

إذ إن للمضاربات واجملازفات أثرًا يف رفع األسعار وتضخيمها بشكٍل كبٍا وضارٍّ، وبعيٍد 
ُت عن النشاط الفعلي ومنَفصٍم عن ُمعَطيات االقتصاِد احلقيقي، وتتواصُل هذه االرتفاعـا 

غُا احلقيقيَِّة يف األسعاِر نتيجَة املضارباِت واجملازفات، يغِذيها التمويُل باهلامش ويزيـُدها  
 .زمخًا

حىت إذا بلغت الُفقَّاعُة ِذرَوَتها وبدأت األسعار يف النُّزول، كان التمويل باهلامش أحَد أهمِّ 
يبدؤون يف توجيِه طلبات زيـادة   أسباِب تعميِق اهلبوِط وتَواُصِل االهنيار؛ إذ إن السَّماِسَرة

قيمة احملافظ للمستريمرين، يتلو ذلك َبْدؤُهم يف تسييل احملافظ؛ ونتيجًة لذلك يرتفُع مقداُر 
الَعْرِض يف السُّوِق، ويقلُّ الطَّلب مما يعمُِّق األزمَة ويزيُد الذُّعر ب  املتعامل ، حىت تصـل  

 .ةاألسواق إىل مرحلة االهنيار وفقدان السَّيطر
ما أفاض به  -وهو خبٌا به–ولعل من أبلِغ من أباَن ضرَر املتاجرِة باهلامِش على االقتصاد 

جـدير  –من بياٍن ( احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد)االقتصادي الشها موريس آليه 
سهم سواٌء يف جماِل امُلراَهَنِة على النقوِد، أو املراهنة على األ: "يقوُل فيه -بالعرض مع طوله

رحبًا، ُوزِّعت فيه موائُد اللَِّعِب طواًل وعرضـًا، واأللعـاب   ( كازينو)أضحى العامُل ملهًى 
ويف كلِّ مكاٍن االئتمـاُن  .. واملزايدات ال  ُيشاِرك فيها مالي  الالعب  ال تتوقَّف فيه أبدًا

ن أن تـدفع،  ؛ إذ ُيمِكُنك أن تشترَي بدو["Speculation"املضاربة : أي]َيدعُم املراهنَة 
فاحلقُّ أن مجيَع األزمات الكربى يف القرن التاسع عشر والقـرن  .. وأن تبيع دون أن حتوز

                                           
واخنفاض اهلوامش ال  كان يـدفعها املسـتريمرون مقارنـة حبجـِم     -على رأس من رأى أن املتاجرة باهلامش  (1)

م عن جلنة الشؤون املصرفية والعملة املنبريقة 1843أحد أسباب هذه األزمة هو التَّقرير الصادر يف يونيو  -القروض
لس الشيو  األمريكي؛ وال  كان أحد نتائجه سنُّ مجلة من الضوابط والقيود ال  حتجِّم املتاجرة باهلامش عن جم

 :وتقيِّده، ينظر
Margin Purchases, Brokers' Loans and the Bull Market of the twenties, Gene 

Smiley and Richard Keehn. 
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ومن املراهنة ال  ترياها تلـك الزيـادة   .. العشرين ناشئٌة عن الزيادِة املفرطِة يف االئتمان، 
 . وجتعلها ممكنة

انفصـاٌم بـَ     -سعار األسهمسواًء يف جمال أسعار الصَّرف أو جمال أ-وغالبًا ما ُيالَحُظ 
ُمعَطيات االقتصاِد احلقيقي، واألسعار االمسية ال  حتدُِّدها املراَهَنُة املسعورُة واحملُموَمة إمنـا  

 . يسَمُح هبا االئتماُن ويغذِّيها ويَوسِّعها، كما يعمُل يف صوَرِته اليوم
فإذا كاَن بإمكاِن أطراِف النشاِط .. .لقد بلغت هذه املراهنُة اليوَم حدًا مل تبلغه أبدًا من َقْبل

االقتصاديِّ شراُء أسهٍم عند توقُِّع ارتفاِع األسعار، مع متويِل مشترياِتهم بقروٍض مصـرفيَّة  
مضمونٍة بإيداِع األسهِم، فإن األسعاَر ترتفُع يف احلال؛ إذ إن القوََّة الشرائيَة امُلسَتخَدمَة يف 

طِة االئتماِن دوَن أن يقاِبَل ذلَك أّي ضغٍط الخنفـاِض  السُّوِق قد ُخِلقت من ال شئ، بواس
وُكلُّ من اشترى يف مريل هذه الظروف سيشهُد يف الغِد ارتفاَع األسـعار،  ... األسعار، 

وهذا االرتفاُع سيحقِّق توقُّعاته، وُيَحفِّزه إىل االقتراض من جديد ألجل الشِّراِء من جديد؛ 
تتضاعف املكاسب على الَوَرق، وُيصِبح املشتري ثريـًا  وهبذا فاالرتفاع جيِلب االرتفاع، و
مريل هذا االرتفاع يف األسعار ال يِقف يف وجهـه أيُّ  ... أكريَر فأكرير، بسهولٍة أكرَب فأكرب

عائق، إذ يكفي اعتقاُد االرتفاع واستمرار االرتفاع، حىت ترتفع أسعار األسهم، وتبلـغ  
ِم بتزايِد ثرائهم، ولكنهم يف احلقيقـة مـا مل   مستوياٍت ال سابَق هلا، ويشعَر حائزو األسه

غَا أنَّ مريَل هـذه  . يبيعوا أسُهَمُهم ال  يف حياَزِتهم فإن أرباَحهم ال توجد إال على الورق
العملية مهما كانت ُقوَُّة اندفاِعها ال ميكُن أن تستمرَّ إىل ما ال هناية؛ ففي حلظٍة أو أخرى 

رين أنَّ األسعاَر صارت غَا معقولٍة ِوْفَق كلِّ املعايا فَيْشَرعون ُيدِرُك بعُض املتعامل  املتَبصِّ
يف البيِع، وحاملا يبدأ االخنفاض يتوجَّب على املقترض  الذين راهنوا على ارتفاع األسعار 
أن يواجهوا ُوُعودهم بالدَّفع، وُكلَّما كان اقتراُضهم أكرَب كانت الصُّعوباُت ال  يواِجُهوَنها 

ن مل تصبح متعذِّرَة احلّل، فعليهم للوفاء بالتزاماهتم أن ُيَصفُّوا أصوهلم األخرى ُكلَّها أكرب، إ
هذه الصُّعوبات تـؤدي  . أو بعضها مما ينشأ معه ضغٌط يؤدِّي إىل اخنفاٍض عامٍّ يف األسعار

قـٍة  ُكلُّ نف: .. من هنا جيب أن نستخِلَص درسًا مهمًا... إىل فقدان الريقة باالقتصاِد ُكلِّه
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خمصََّصٍة لشراِء أسهٍم، يقابلها يف موضٍع ما نقٌص يف نفقات أخرى مببلٍغ مكافئ، وتنشأ يف 
  (1)".احلال آلياٌت منظَّمة متيل إىل إلغاِء ُكلِّ مراهنة على األسعاِر ال ُمَسوِّا هلا

 
 
 
 

 

                                           
 -11، 15 -13: )دروس األمس إىل إصالحات الغد، موريس آليه صمن : الشروط النقدية القتصاد األسواق (1)

14).  
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 :المبحث األول
 Islamic Marginالتعريف بعقد تمويل االستثمار باألسهم 

 
 
كان من املتقرِّر يف قرارات اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى اجلماعية وفتاواهـا حتـرمُي   ملا 

ملا تشتمُل عليـه   (1)؛-اآلنِف التعريُف هبا وتوصيُفها–املتاجرة باهلامش يف صيغته التقليدية 
فقـد   (1)؛-أبرُزها متويُل املتاجرِة باهلامِش بالقروض الرِّبوية-من حماذيَر وخمالفاٍت شرعيٍة 

سعِت املصارُف اإلسالميَُّة الستحداِث منتجاٍت وِصَيغ بديلة منَضِبطٍة بالضوابط الشرعية، 
يف صيغته  (3)ال  ُحرِّم منتج املتاجرة يف األسهم باهلامش (4)وُمجَتِنبٍة للمحاذير واملخالفات

 . التقليدية ألجلها

                                           
  .يف التمهيد السابق هلذا املبَحث (1)
قرار اجملمع الفقهي : ومن أمريلة القرارات والفتاوى الصادرة بالنصِّ على حترمي املتاجرة باهلامش يف صيغته التقليدية (1)

/ 13 -10در يف دورته الريامنة عشرة املنعقدة مبكة املكرَّمة يف الفترة اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي الصا
الصادرة عن اجملِلِس الشرعي هليئة احملاسبة واملراَجعة -هـ، وكذلك ما اشتملت عليه املعايا الشرعية 1317/ 4

وذلك يف مواضع ِعدَّة، من النصِّ على حترمي املتاجرة باهلامش يف صيغتها التقليدية،  -للمؤسسات املالية اإلسالمية
مـن  ( 3/1/1/1)، والفقرة (7: )ص" املتاجرة يف العمالت: معيار( "1: )من املعيار رقم( 1/11)الفقرة : منها

من املعيـار  ( 4/5)، والفقرة (101: )ص" ، والشَّركات احلديرية(املشاَرَكة)الشَِّركة : معيار( "11: )املعيار رقم
  .( 457: )ص" نداتاألسهم والسَّ: معيار( "11: )رقم

  .وذلك من ِوجهِة نظِر من طَرح هذه البدائل وَهْيَكَلها (4)
حترمي املتاجرة باهلامش يف صيغته التقليدية عامُّ يف املتاَجرة باهلامش يف أسواق األوراق املاليـة، أو العمـالت أو    (3)

فسيقُصـر  د بدائل املتاجرة يف األسهم باهلامش املعادن أو السَِّلع الدولية، إال إنه ملا كان حملُّ البحث خاصَّا بأح
من املتـاجرة باهلـامش يف   دون غاها  الباحُث احلديَث على تصوير بدائل املتاجرة باهلامش يف األسهم فحسب

  .املشتقات املالية، أو العمالت أو السلع الدولية
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طبَّقتها املصـارف اإلسـالمية    هذا وإن أبرز بدائل متويل املتاجرة يف األسهم باهلامش ال 
   (1):منتجاٌت ثالثٌة، هي

 
 متويل املتاجرة يف األسهم باهلامش من سالل عقد القرض بدون فوائد: أواًل

يشتمل هذا املنَتُج البديل على مجيِع آلياِت منتج املتاجرة باهلامش التقليـدي وخصائصـه   
ش، وحتديد احلـد األدىن للـهامش،   إجراءات فتح حمفظة املتاجرة باهلام: مريل– (1)الفنيَّة

واهلامش األويل، وهامش الوقاية، ورهن احملفظة، وآلية تسييلها عند نقصان قيمتها السُّوقيَّة 
متويُل : ، إال إن الفارق الرئيس ب  هذا البديل واملنَتِج التقليدي هو-عن حدِّ هامش الوقاية

 .ائدالسِّمساِر للمستريمِر من خالل تقدمِي قروٍض بدون فو
وتكون رحبية السِّمسار يف هذا احلال ناجتًة عن حتصيل الرسوم والعموالت، والـ  مـن   

 (4).-عموالت التداول–أبرزها عموالت الوساطة يف تنفيذ صفقات البيِع والشراء 
                                           

مقتَضب يف احلاشية حلكمهما الشَّـرعي؛   سُيَعرِّف الباحث بالبديل  األول  بشكل خمتصٍر، مع اإلشارة بشكٍل (1)
فسيتم توصيفه تفصياًل  -حمل الدراسة–لكوهنما غا داخل  يف صلب املوضوع حمل الدراسة، أما البديل الريالث 

  .-مبشيئة اهلل–يف هذا املطلب، ُيتَبُع ذلك بدراسِة ُحكِمه الشَّرعّي يف املبحث اآليت 
  .مهيِد ُغرَّة هذا الفصلال  سبق بياُنها تفصياًل يف الت (1)
اختلف الفقهاء املعاصرون وهيئات الفتوى اجلماعية يف حكم هذا البديل؛ حيث ذهب بعض الفقهاء واجملـامع   (4)

الفقهيَِّة وهيئات الفتوى اجلماعية إىل حترميه؛ وذلك الشتماله على سلٍف وبيٍع الواِرد النهُي عنه يف احلديث؛ حيث 
، ويشتِرط أن يكون وكياًل له بأجِر يف الوسـاطة يف  -قرضًا بدون فوائد ظاهرة-ستريمر إن السِّمسار ُيقِرض امل

يف دورته الريامنة عشرة املنعقـدة  الصادر ر اجملمع الفقهي اإلسالمياقر :من نصَّ على التحرمي أمريلة ومن. التَّداول
يط على العميل أن تكون الوس اشتراُط: "حيث ورَد فيه، بشأن املتاجرة باهلامش هـ13/4/1317-10فـي 
، وهو يف معىن اجلمع ب  سلف وبيع املنهي (السمسرة)ه عن طريقه، يؤدي إىل اجلمع ب  سلف ومعاوضة جتارُت

؛ وهو هبذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء .. ڇال حيل سلف وبيعڇ: عنه شرعًا يف قول الرسول 
، كذلك فقد نصَّت اهليئة الشرعية ملصِرف الراجحي على حترمِي "رمعلى أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا احمل

بينما ذهب بعض الفقهاِء املعاصرين إىل إجازة هذا البـديل إذا مل  (. 418: )هذا املنَتج كما يف قرارها ذي الرقم
ومن أمريلة من َنصَّ . سُّوقتكن األجرُة ال  يأخُذها الوسيُط من املستريمِر أكريَر من األجرِة املعتاَدِة والسائدِة يف ال

ليس كلُّ مجٍع ب  بيٍع وسلف ممنوع؛ ذلك أن النهي عن بيٍع : "حممد القري، حيث يقول/ على اإلجازة فضيلة د
ضمن الرِّبح يف البيِع وهو جائز؛ فإذا خلـت  ( وهي ممنوعة)وسلف له ِعلٌَّة ظاهرٌة وهي َستُر الزيادِة يف القرض 

= بريمٍن يتحـدَُّد يف  -على سبيل املريال–فلو كان البيُع .  البيِع والسَّلف ال حمظور فيهاملعاملة من ذلك فاجلمع ب 
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 متويل املتاجرة يف األسهم باهلامش عرب عقد التورُّق: ثانيًا

يِع آلياِت منتج املتاجرة باهلامش التقليـدي  على مج -كسابقه-يشتمل هذا املنَتج البديل 
متويـُل  : وخصائصه الفنيَّة، إال إن الفارق الرئيس ب  هذا البديل واملنَتِج التقليـدي هـو  

 (1).السِّمساِر للمستريمِر من خالل توفا السُّيولة عرب عقد التَّورُّق املصريف
 

 احبة لآلمر بالشراءمتويل املتاجرة يف األسهم باهلامش عرب عقد املر: ثالثًا
على مجيِع آلياِت منـتِج املتـاجرِة باهلـامِش     -كساِبَقْيه-كذلك فإنَّ هذا البديل يشتمُل 

: التقليديِّ وخصائِصه الفنيَّة، إال إن الفارق الرئيس ب  هذا البديل واملنَتِج التقليدي هـو 
 .اءمتويُل السِّمساِر للمستريمِر من خالل عقِد املراحبة لآلمِر بالشِّر

هذا وقد طبََّقت مجلٌة من املصارف وشركات الوساطة املاليَّة اإلسالمية هذا البديل القائم 
على متويل املستريِمر من خالل املراحبة، ولكن مع اختالٍف يف االسم التِّجاري الذي ُأطِلق 

: يف مصِرف الراجحي بـ -على سبيل املريال–على هذا املنتج يف كلٍّ منها؛ حيث ُسمِّي 
تسهيالت مصرفية للمتاَجرة يف األسـهم  : "، ويف بنك اجلزيرة ُسمِّي"يع األسهِم باألجلب"

 ". متويَل االستريمار باألسهم: "، وأما بنك البالد فقد مساه"احمللِّية باملراحبة
                                                                                                                         

حممد القـري  / جتارة اهلامش، د". السُّوق ال يد للدائن فيه جيوز له أن جيمَع بَ  البيِع والسَّلِف النتفاِء ِعلَِّة املنع=
 (.13: )ص

أو  ِةيَّمن األسواق احمللِّ سلعًة املستورِق شراُء: "بأنه( أو املنظََّم)املصريفَّ  عرَّف جممع الفقه اإلسالمي الدويل التورَُّق (1)
 أو بتواطـؤِ  ،ها، إما بنفسه أو بتوكيل غـاه بيِع ترتيَب( املمّوُل) يتوىل البائُع مؤجٍل بريمٍن ،أو ما شاهبها ِةوليَّالدَّ

 (5/18) 178: القرار ".غالبًا لَّأَق ق مع البائع على ذلك، وذلك بريمن حالٍّاملستوِر
التورُّق املصريف أو املنظَّم، والذي رأِت اجملـامُع  : هذا وإن من أهم ما ُيبىن عليه حكم هذا املنتج البديل هو حكم

التورق كمـا جتريـه   "القرار املعنون بـ : ومن هذه القرارات. الفقهيَُّة وعدٌد من هيئات الفتوى اجلماعيَّة حترميه
: الصادر عن اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته" قت احلاضربعض املصارف يف الو

الصادر عن جممع الفقه اإلسـالمي   (5/18) 178: ، والقرارـه14/10/1313-18بتاري، ال  ُعِقدت  17
 (1/18) :القرار، وـه5/5/1340-1بتاري، ال  ُعِقدت  18: الدَّويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته

؛ وعليه هـ19/7/1340 -9 بتاري،ال  ُعِقدت  18 :تهوريف دجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث االصادر عن 
  .فإن من يترجَّح عنده ما ذهبت إليه اجملامع الفقهية من حترمي التورق املصريف، فإنه يرى حترمي هذا البديل
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إال إن املهَم ِذكُره أنَّ املسمَّياِت ال  حتمل هذه األمساِء املختلفِة شبه متَّفقـٍة يف احملتـوى   
 .ضمونوامل

: هـو  -عنوان هذا الفصل-" تمويل الستثمار باألسهم: "وعليه فقد جتلَّى أنَّ املراد بـ
املنَتُج البديُل لتمويِل املتاجرة يف األسهم باهلامش من سالل عقوِد املراَبحوِة لآلموِر    

 .كما سيأيت توصيُفه، ودراسُة ُحكِمه تفصياًل (1)،بالشِّراء
 

 :توصيف املنتج حملَّ الدراسة

ميكُن إعطاُء تصوٍُّر عن املنتِج حملِّ الدراسة وتوصيِفه من خالل عرِضه يف صورِة خطـواٍت  
 : ومراحل تنفيذ، وذلك وفَق ما يأيت

يتقدَّم املستريمُر لشركة الوساطِة بطلِب فتح حمفظة استريمارية للمتـاجرة يف األسـهم    .1
ملطلوِب منه تقـدمُيها   باهلامش، ويشَفُع ذلك بتقدمي املعلومات الشخصية واالئتمانية ا

 .كجزٍء من إجراءات التعاقد

ُتجري شركة الوساطة دراسًة ائتمانية على ملف املستريمر، وبناًء على ذلك حتدِّد مقدار  .1
 . احلدِّ االئتماين املتاِح للمستريمر ألن يتموَّل به من خالل عقود املراحبة يف األسهم

                                           
 .و االسم التجاري للمنتج يف بنك البالد كما سبق بيانهه" متويل االستريمار باألسهم: "حيث إن (1)

 تسميُة أن األدقَّ -واهلل أعلم بالصواب–هذا وبعد الدراسة والبحث، وإمتام إعداد هذا الفصل فإنه يظهر للباحث 
ـ  (متويل املتاجرة يف األسهم باهلامش عرب عقد املراحبة: )بـ هذا الفصِل ة ؛ حيث إنَّه أجلى وأدق يف بيـان حقيق

املسمَّيات التجارية املختلفة ال  تطلقها املصـارف واملؤسسـات املاليـة     املنتج،  م إن هذا العنوان يشمل مجيَع
 . اإلسالمية على هذا املنتج

فهـو  وعليـه  عند إطالقه غا مفيٍد حلقيقة هذا املنَتِج؛  -متويل االستريمار باألسهم- احلايل للفصل  م إنَّ العنوان
كمصطلٍح ُيطَلق  -من ِوجهِة نظِر الباحث–يقي وجتاريٍّ تطِلقه جهة جتارية؛ ولكنه غُا مقبوٍل مقبوٌل كاسٍم تسو

على معىن فنِّيٍّ حمدَّد يف دراسة أو نظاٍم أو قانون؛ وعليه فلو استقبل الباحث من أمره ما استدَبر لسمَّى هذا الفصل 
  .(ة يف األسهم باهلامش عرب عقد املراحبةمتويل املتاجر: )بـ -عند تقدمي خطة هذه الرسالة لالعتماد-
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م املقبولة ائتمانيًا ال  ُيمِكن للمستريمر أن تقدِّم شركُة الوساطِة للمستريمر قائمًة باألسه .4
أي قائمة باألسهم ال  يقبل البنـك  -خيتاَر منها عند طلبه إجراَء عقوِد متويٍل باملراحبة 

 .-شراءها  م بيِعها على املستريمر باألجل

يوقِّع املستريمر اتفاقية املتاجرة يف األسهم باهلامش، وتشتمل هذه االتفاقية على مجلٍة من  .3
لشروط واألحكام ذات األمهية البالغة ال  حتكم عالقته بشركة الوساطة، ومن أهم ما ا

 :تشتمل عليه االتفاقية من بنود، حتديُد وتوضيُح كلٍّ من

  يف صيغة سيولٍة نقديٍَّة أو أسـهم –احلدُّ األدىن املطلوب من املستريمر أن يوِدَعه- 
 ".اهلامش املبدئي"لَبْدِء املتاجرة باهلامش 

 سَّقف االئتماين املتاِح للمستريمر أن يتموَّل يف حدوده عرب عقود املراحبة لآلمـر  ال
 ".احلد األدىن للهامش"بالشراء 

  مقدار الرِّبح الذي ستأخذه شركة الوساطة يف عقود التمويل باملراحبة، وأجل سداد
 .الريَّمن يف ُكلِّ عقد بيٍع آجٍل سيتم إبرامه مع املستريمر

 وهو احلدُّ األدىن للقيمة السُّوقية للِمحَفظة الذي جيب على -ة مقدار هامش الوقاي
 .-املستريمر أن ميَنَع ُوصول احملفظة له

   النَّص على كون احملَفظِة مرهونًة لشركة الوساطة جبميع موجوداهتا من األسـهِم
ة اململوكة له قبل بدء املتـاجر -والسيولِة النقديَِّة ال  أودعها املستريمُر يف احملفظِة 

، باإلضافة إىل األسهِم ال  باعْتها منه شركة الوساطة بيعًا آجـاًل مـن   -باهلامش
إال إن شركة الوساطة تتيح للمستريمر أن يبيـع  . خالل عقد املراحبة لآلمر بالشراء

شريطَة كوِن مثِن األسهِم املبيعـِة   -من خالهلا فقط–ويشتري يف سوق األسهم 
امُلشَتراة مرهونًة كذلك حملَّ السيولِة النَّقديِة املدفوعِة  رهنًا حملَّها، واألسهُم اجلديدُة

 .مثنًا لشرائها

  عند حلول أجل سداد  -أو بعضها-بياُن أنَّ لشركِة الوساطة بيع احملفظِة املرهونة
، وعدم سداد املستريمر هذه املديونية، أو -مثن األسهم امَلِبيَعِة مراحبًة–الريمن اآلجل 

 .سُّوقيِة للمحفظِة مقداَر احلدِّ األدىن للهامشعند بلوِا القيمِة ال
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يف األسهم من خالل الشراء جبزٍء مـن أموالـه    -املضاربة–يبدأ املستريمر يف املتاجرة  .5
 .واستدانِة اجلزِء اآلخر،  م البيِع عند ارتفاِع أسعاِر هذه األسهِم املشتراة

 هذا املنتج من خـالل  هذا ويتم تنفيذ متويل متاجرة املستريمر يف األسهم باهلامش يف
يف حدود السقف االئتمـاين املمنـوح   –إبراِم عقوِد مراحبٍة لآلمِر بالشراِء يف األسهم 

وذلـك مـن خـالل     -للمستريمر، ويف إطار قائمة األسهم املعَتَمدة للتمويل باملراحبة
 : اخلطوات اآلتية

  ل  يرغـب يف  الشركات ا -من قائمة األسهم املعَتَمدة للمراحبة–خيتار املستريمُر
أو قيمة الشِّـراِء يف كـلِّ   -شراِء أسُهِمها مراحبًة، وعدد األسهِم يف كلِّ شركة 

أو –، وذلك من خالل تعبئة منوذٍج لطلب شراء أسهٍم باألجل مراحبـًة  -شركة
شـركَة   (1)، وُيَنصُّ يف هذا النموذج على أن املستريمر يِعـدُ -منوذِج وعٍد بالشراء

بعَد شراِء شركِة الوسـاطِة لألسـهم   -سهِم بريمٍن آجل الوساطة بشراِء هذه األ
 .-احملدَّدة وقبضها هلا

    تشتري شركُة الوساطِة األسهَم ال  حدَّدها املستريمر، وتقبضها القـبَض املعتـرَب
 .شرعًا بإيداعها يف حمفظة األسهم اخلاصة بشركة الوساطة

 ٍل وفَق األجـِل ومقـداِر   تبيُع شركة الوساطة األسهَم على املستريمِر بيعًا بريمٍن آج
يف اتفاقيِة املتاجرِة باهلامش ال  ُوقِّعت ب  املستريمِر وشـركِة  -الرِّبِح احملدَِّد َسلفًا 

 .-الَوساطة

ينُقص احلدَّ االئتماين للمستريمِر مبقدار قيمِة كلِّ صفقِة أسهٍم يشتريها مـن شـركِة    .1
قود املراحبة أيَّ مقـداٍر شـاَء   الوساطِة مراحبًة، وللمستريمر أن يسدِّد من مديونيات ع

، وتبعًا لـذلك فـإنَّ حـدَّه    (املتاجرة يف األسهم باهلامش)خالَل سريان مدَّة اتفاقية 
كما إن للمستريمر أن يعيد طلـب  . االئتماينَّ يزيُد مبقداِر املبلغ املسدَّد من املديونيات

                                           
سواٌء أكان هذا الوعد ملزمًا أم غا ملِزم؛ وذلك بناًء على رأي اهليئة الشرعية لشركة الوساطة يف حكم اإللزام  (1)

  .بالوعد يف عقود املراحبة لآلمِر بالشراء
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هتا يف حدوِد السَّـقِف  تنفيَذ عقوِد مراحبٍة جديدٍة، وسداد أي مقداٍر شاء من مدُيونّيا
 .االئتماينِّ، وخالل املدَّة احملدَّدة دون تقييد عدِد عقوِد املراحبِة وعدد مرات السَّداد

نظرًا لسرعِة تقلُِّب أسعاِر سوق األسهم وتذبذهبا فإنَّ شركَة الوساطِة تتـاِبع بشـكٍل    .7
الوقايِة، وأهنا فوَق احلدِّ  مستمٍر القيمَة السُّوقية حملفظِة املستريمر للتأكُّد من نسبِة هامِش

ويف حال بدايِة اهلبوط واخنفاض القيمة السوقية للمحفظة فإن شركَة . األدىن املطلوب
الوساطة توجِّه حتذيرًا للمستريمر باقتراب قيمة حمفظته من احلد األدىن هلامش الوقايـة،  

َة الَوساطِة توجِّه طلبـًا  فإذا وصلت قيمُة احملفظِة احلدَّ األدىن هلامِش الِوقايِة فإنَّ شرك
باتصاٍل هاتفيٍّ مسجٍَّل، أو بالربيِد اإللكتروينِّ أو غِاهـا مـن الوسـائل    –للمستريمِر 

يأُمُره بإيداِع سيولٍة نقديٍة أو أسهٍم إضافية يف احملفظـة   -املنصوص عليها يف االتفاقية
 .حىت تصل قيمُتها السُّوقيَّة مقدار احلد األدىن هلامش الوقاية

ن نفَّذ املستريمُر ذلك وإال فإن لشركِة الوساطة أن تبيع احملفظَة أو جزءًا منها بالقدِر فإ
باإلضافة  -قيمة الريَّمن اآلجل لألسهم املبيَعِة على املستريمر–الذي يكفي لسداد دينها 

 .إىل مجيِع الرسوم والعموالت امُلسَتَحقَّة هلا
قية للمحفظة فإن احلدَّ االئتماين للمستريمر ويف املقابل فإنه يف حاِل ارتفاع القيمة السو

يرتفع مما ميكِّنه من طلِب تنفيِذ عقوِد متويٍل باملراحبِة أكريَر وتنفيـذ صـفقاِت شـراٍء    
جديدة، أو سْحِب جزٍء من السُّيولِة النَّقديِة أو األسهِم ال  حتويها احملفظُة مبا ال يِقـلُّ  

 .عن احلدِّ األدىن هلامش الوقاية
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 :الثانيالمبحث 

 حكم عقد تمويل االستثمار باألسهم

 

 

ال يكفي عند بيان حكم العقود واملنتجات البنكية املركَّبة النَّظـر إىل آحـاد عقودهـا    
وخطواهتا، بل إن املتعيِّن عند دراسة احلكم الشرعيِّ هلذه العقود املستِجدَِّة املركَّبة النظر يف 

مسائَل ُكلٌّ  على ِحدة، والتأكُِّد من جواِزها ومطابَقِتها آحاد عقودها وما تشتمل عليِه من 
لألدلِة الشرعية،  م النَّظِر إىل املنتِج يف صوَرِته املركَّبِة املتكاملِة باعتباِرِه منظومـًة عقديَّـًة   
مترابطًة، والتأكُّد من استجماعه للشروط والضوابط الشرعية وانتفاء املوانع عنه، وحتقيقه 

 .ريعة وقواعدهاملقاِصد الش
ألن االستقراء من الشرع عرَّف أن لالجتماع تأثاًا يف : "-رمحه اهلل-يقول اإلمام الشاطيب 

فقد هنى عليه الصالة والسالم عن بيٍع وسلف، وكلُّ ... أحكام ال تكون يف حالة االنفراد
اح، مع جـواِز  واحٍد منهما لو انفرَد جلاز، وهنى اهلل تعاىل عن اجلمِع ب  األخت  يف النك

العقِد على ُكلِّ واحدٍة بانفراِدها، ويف احلديِث النهُي عِن اجلمِع ب  املرأِة وعمَِّتها واملـرأِة  
حيث كان للجمِع حكٌم ليس .. (1)،ڇإذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمڇ: : وخالتها، وقال

  (1)".لالنفراد؛ فكان االجتماُع مؤثرًا

                                           
يف  هصـحيح  رواها البخـاري يف دَّة، أحاديث النهي عن اجلمع ب  املرأة وعمتها يف الصحيح  من طرٍق ِع (1)

حترمي : النكاح، باب: يف كتاب يف صحيحه ، ومسلم(11/ 7)ال تنكح املرأة على عمتها : النكاح، باب: كتاب
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم ڇ  :، وأما نص(185 -184/ 5)اجلمع ب  املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح 

: رواها ابن حبـان يف صـحيحه يف كتـاب    -رضي اهلل عنهما–بن عباس فهي زيادة من حديث ا ڇأرحامكم
وقد حسَّن الشي، شعيب  ،(447/ 11)، والطرباين يف املعجم الكبا (311/ 8)حرمة املناكحة : النكاح، باب

 .(311/ 8)األرنؤوط هذه الزيادة يف حتقيقه لصحيح ابن حبان 
  (.319 /4)املوافقات  (1)
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تفصياًل من تعريٍف بـاملنتج حمـل    -يف املبحث السابق-وعليه، وبناًء على ما سبق بيانه 
الدراسة وتصويره، وللوصول إىل حكمه الشرعي فإن من األمهية مبكان دراسُة مجلٍة مـن  
املسائل الفقهية ال  تشتمل هيكلة املنتج عليها، وال  سيكون للراجح فيها أثٌر على احلكِم 

 . الشرعي للمنتج بصورته املتكاملة
 :ائل هيوهذه املس

 .حكم بيِع الراهِن للرَّهن بإذن املرهِتن، مع اشتراط مثِنه رهنًا مكاَنه .1
  .حكم الزيادة يف الرَّهن .1

  .حكم الزيادة يف ديِن الرَّهن .4

 .حكم بيع املرهتن الرهن بإذن الراهن الستيفاء دينه .3

لك مبطلـٍب  وعليه فسيعقد الباحث مطلبًا لدراسِة كلِّ مسألٍة من هذه املسائل،  م ُيعِقب ذ
 .يشتمل على بياِن حكم هذا املنتج يف صورته املركََّبة املتكاملة

 



        
 تمويل الستثمار باألسهم  
 

 

054 

 حكم بيعِ الراهنِ للرَّهن بإذن املرهتِن، مع اشرتاٍ مثنِه رهناً مكانَه: املطلب األول

 

 عالقة المسألة بالمنتج محل الدراسة

ِع األسهِم الـ  حتويهـا   سبق يف تصوير املنتج حمل الدراسة بياُن أنَّ للمستريِمر احلّق يف بي
احملفظُة االستريمارّيُة املرهونُة أو بعِضها، وشراِء أسهٍم أخرى حمّلها، أو إبقاء السيولِة النقديَّة 

 .الناجتة عن بيع األسهم حملَّها يف احملفظة املرهونة
يـِع  حكم ب: "هذا وإن هذه اجلزئية يف املنتِج حملِّ الدراسِة ليست إال صَورًة معاِصرة ملسألة

ال  اختلـف أهـل العلـم يف    " الراهِن للرَّهن بإذن املرهِتن، مع اشتراط مثِنه رهنًا مكاَنه
حكمها؛ فكان لزامًا على الباحث دراسُتها وحتريُر الراجِح من أقواِل أهِل العلـم فيهـا،   

 .للوصول إىل حكِم هذا املنتج يف صورته املتكاملة
 

 عر  الخالف والترجيح

 : حكِم هذه املسألة على قول ، تفصيُلها على النحو اآليتاختلُف الفقهاُء يف
  :القول األول

إىل عدِم صحة البيِع  (1)واحلنابلة يف قوٍل (1)،-على الصحيح من املذهب–ذهب الشافعية 
 .والشرِط

 

  :دليل القول األول
َباع الرَّهُن به غـُا  بيُع الرَّهن مع اشتراِط مثِنه رهنًا حملَّه شرٌط جمهوٌل، ألن الريَّمن الذي سُي

 (4).معلوٍم، فكان البيُع والشرُط غُا جائَزيِن ملا يؤول به ذلك من جهالة الرَّهن

                                           
  .(173/ 1)، مغين احملتاج، الشربيين (413/ 4) ، النووي روضة الطالب: ينظر (1)
  (.59/ 4)، كشاف القناع، البهويت (151/ 5)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (1)
 (.173/ 1)مغين احملتاج، الشربيين : ينظر (4)
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 :مناقشة الدليل

نوِقش بأن اجلهالة هنا إمنا هي يف بدل الرَّهن ال يف عيِنه، وبذلك فإهنا جهالٌة غُا مؤثِّرة، إذ 
 (1).ُيغَتفر يف الدوام ما ال ُيغَتَفر يف االبتداء

 
 : القول الثاين
إىل صـحَّة البيـِع    (5)واحلنابلـة  (3)،-يف قوٍل–والشافعية  (4)واملالكية، (1)ذهب احلنفية،

 .والشرِط، ولزومه
 

 :أدلة القول الثاين
 

  :الدليل األول
إن حقَّ املرهتِن قد ينتقُل يف بعض األحواِل مبوجِب الشَّرِع من الرِّهن إىل بدله، كمـا إذا  

 (1).ُن الرَّهَن، فانتقال حق املرهتن إىل البدل بالشرط أوىل باجلوازأتلَف الراه

  :الدليل الثاين
ملا كان للمرهتن إذا حلَّ أجل الدَّين أن يأذن للراهن ببيع الرَّهِن وجعِل مثنه رهنًا عند املرهِتن 

 (7).إىل أن يوفيه الراهُن ديَنه، فُيقاس عليه قبل حلول أجل الدَّين
 

                                           
    .(191: )األشباه والنظائر، السيوطي ص: ينظر (1)
  .(111 -115/ 10)، رد احملتار، ابن عابدين (131/ 1)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (1)
، مناهج التحصيل، الرجراجـي  (111 -115/ 9)، الذخاة، القرايف (144/ 3)املدوَّنة، اإلمام مالك : ينظر (4)

(9 /110).  
  .(173/ 1)، مغين احملتاج، الشربيين (413/ 4)روضة الطالب ، النووي : ينظر (3)
  .(59/ 4)، كشاف القناع، البهويت (151/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (540/ 1) املغين، ابن قدامة: ينظر (5)
  (.173/ 1)مغين احملتاج، الشربيين : ينظر (1)
  .(100 -188/ 4)الكايف، ابن قدامة : ينظر (7)
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 : الراجح
؛ لقـوة  -القول الرياين–رجحان مذهب اجلمهور  -واهلل أعلم بالصواب-ر للباحث يظه

 .أدلته وسالمتها من املناقشة، وملا توجه على أدلة القول األول من املناقشة
وعليه فإن ما اشتمل عليه املنتُج من ختويِل املستريمِر احلقَّ يف بيِع األسهم املرهونة أو بعضها 

عنها، أو شراء أسهٍم أخرى بريمنها حِتلُّ حملها يف احملفظة املرهونة،  شريطة رهِن مثنها بداًل
 .جائٌز وشرُط املموِّل هنا شرٌط صحيٌح الزٌم
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 حكم الزيادة يف الرَّهن: املطلب الثاني

 

 تصوير المسألة

أن يضيف الرَّاهن رهنًا جديدًا إىل رهنه السابق، فيكونان مجيعًا : املقصود بالزيادة يف الرَّهن
 .هنًا بالدَّيِن األولر

أن يرهن مشتري سيارٍة بريمٍن آجٍل قدره مائة ألف ريال إىل سنة، يـرهن  : وصورة ذلك
طقـَم   -املـدينُ –عند البائِع مزرعَته،  م بعَد مروِر شهرين من أجِل الدَّين يضيُف الرَّاهُن 

 .-لة إىل سنةاملائة ألف ريال املؤجَّ–ذهٍب ليكوَن رهنًا مع املزرعِة يف ديِنه األوَِّل
 

 عالقة المسألة بالمنتج محل الدراسة

–يتِضُح مما سبق بيانه يف التعريِف باملنتج حملِّ الدراسِة اشِتماُله علـى اشـتراِط املمـوِّل    
مـن  -على املستريمِر أن يزيَد موجوداِت احملفظـِة املرهونـِة    -املصرف أو املؤسسة املالية
هامش الوقاية املسموح عن مقدارقيمتها السوقية  عند اخنفاض -األسهم أو السيولة النقدية

 .به
وعليه فإن هذا الشرط ليس إال تطبيقًا معاصرًا ملسألة الزيادة يف الّرهن ال  اختلف الفقهاء 
يف حكمها؛ فكان حرّيًا بالباحِث دراسُتها وحتريُر الرَّاجِح فيها، للوصوِل إىل ُحكِم هـذا  

 .املنتِج يف صورِته املركَّبة
 

 الخالف والترجيح عر 

 :اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قول ، تفصيلها على النحو اآليت
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إىل عدِم جـواِز الزِّيـادِة يف    (4)وبعُض احلنابلِة (1)من احلنفّيِة، (1)ذهب زفُر :القول األول
 .الرَّهن

 

  :دليل القول األول
الزائد سيكون يف مقاَبَلِة حّصٍة شائعٍة  الزيادة يف الرهن مآهلا الشيوع يف الرهن، ألن الرَّهن

من الدَّين، ويكوُن الرهن األوُل يف مقابلِة حصٍة شائعة، وبذلك فإنه ال يصح، ألن الشُّيوع 
  (3).مينع صحَّة الرَّهن

 
 :مناقشة الدليل

 (5):يَناَقش هذا الدليل من وجه 

يوُع يف الرَّهن، والشُّيوُع يف الـدَّيِن ال  الزيادُة يف الرَّهِن مآهلا الشُّيوُع يف الدَّيِن ال الشُّ .1
مينُع صحََّة الرَّهن، وذلك كما لو َرَهن امَلِديُن عينًا يف مخسمائٍة من ديِنه الذي يبلُغ ألفًا، 
فإن ذلك شيوٌع يف الدَّين، ومل يكن مانعًا من صحة الرهِن، وذلك خبالِف الشُّيوِع يف 

 (1).الرَّهن
ن أن يتراضيا على الزيادة يف الرَّهن عند التعاقد، فكـذلك  هذا وكما إنه جيوز للعاقدي .1

 (7).جيوز هلما التراضي على زيادته بعد العقد

                                           
أيب  أبو اهلذيل زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي األصبهاين البصري، فقيه جمتهد جليل من أصحاب اإلمـام : زفر (1)

، له دراية باحلديث، ويل قضاء البصرة، وهبا تـوّفي  "هو أقيس أصحايب": كان أبو حنيفة يفضله ويقولحنيفة، 
  .(49/ 9)، سا أعالم الّنبالء، الّذهيب (497/ 1)الّطبقات، ابن سعد : ينظر يف ترمجته. هـ159: سنة

  .(148/ 1)اساين ، بدائع الصنائع، الك(87 -81/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)
  .(130/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (418/ 1)الفروع، ابن مفلح : ينظر (4)
  .(11/ 1)االختيار لتعليل املختار، املوصلي : ينظر (3)
مدار الدليل واإلجابة عنه راجٌع إىل مذهب احلنفية يف عدم جواز الشيوع يف الرهن، خالفًا للجمهور؛ وعليه فإن  (5)

  .جلواز الشيوع يف الرَّهن عندهم -على مذهب اجلمهور–بة عنه غا متوجِّه من األصل الدليل واإلجا
  .(75 -73/ 11)البناية شرح اهلداية، العيين  (1)
  .(87/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (7)
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 : القول الثاين

إىل جـواز   (3)واحلنابلة (4)والشافعية، (1)واملالكية، (1)ذهب مجهور أهل العلم من احلنفية،
 .الزيادة يف الرَّهن

 
 :دليل القول الثاين
هن زيادُة َتوِثقٍة، وفيها مصَلحٌة للعاقدين كليهما، وال يترتُب عليها حمـرٌَّم  أن الزيادة يف الرَّ

أو حمظوٌر فكانت جائزًة، كما إنَّ هذه الزِّيادَة من املتَّفِق عليه جواُز إحلاِقها بالرَّهِن عنـد  
 .التعاقد، فجواُزها بعَد التَّعاقِد كذلك

 
 : الراجح

رجحان القوِل الرياين؛ وذلك ملا توجه على دليـل   -واهلل أعلم بالصواب-يظهر للباحث 
 .القول األول من املناقشة، ولقوة ما ُبين عليه القول الرياين من تعليل، وسالمته من املناقشة

هذا وإن ضعف القول األول قد حدا ببعض أهل العلم أن حيكَي اإلمجاَع علـى جـواِز   
أمجعوا على : "بقوله (5)-رمحه اهلل–املنذِر  ما نقله اإلماُم ابُن: الزيادِة يف الرَّهن، ومن ذلك

                                           
   .(148/ 1)، بدائع الصنائع، الكاساين (87/ 11)املرجع السابق : ينظر (1)
  .(153/ 1)نصر املالكي  املعونة، ابن: ينظر (1)
  .(119 -117/ 1)، مغين احملتاج، الشربيين (188/ 4)روضة الطالب ، النووي : ينظر (4)
  .(35/ 4)، كشاف القناع، البهويت (130/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (418/ 1)الفروع، ابن مفلح : ينظر (3)
مـن  ، مةالعاّلالفقيه  احلافظ اإلمامالفقيه نزيل مّكة املكّرمة، حمّمد بن إبراهيم بن املنذر الّنيسابوري : ابن املنذر (5)

، -وهو كتاب نفيس مترع باحلجج واألدّلة والّترجيح-اإلمجاع، واألوسط يف الّسنن واإلمجاع واخلالف : آثاره
ى، ابن ، وطبقات الّشافعّية الكرب(380/ 13)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ418: توّفي سنة
  .(111/ 1)الّسبكي 
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رمحـه  –واإلمام ابن قيِِّم اجلوزية  (1)،"أنَّ للراهِن أن يزيَد املرهِتَن رهنًا مع رهِنه أو ُرهونًا
  (1)".واتفقوا على جواز الزيادة يف الرَّهن: "إذ يقول -اهلل

املصـرف أو  –تراِط املمـوِّل  وعليه فإنه يظهُر للباحِث جواُز ما اشتمَل عليه املنتُج من اش
على املستريمِر زيادَة موجوداِت احملفظِة املرهونِة من األسهِم أو السُّـيولة   -املؤسسة املالية

 .النَّقِديَِّة عند اخنفاِض القيمة السوقية للمحفظة عن هامش الوقاية املسموح به

                                           
  .(149: )اإلمجاع ص (1)
  .(188: )الفروسيَّة احملمَِّديَّة ص (1)
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 حكم الزيادة يف دينِ الرَّهن: املطلب الثالث

 

 تصوير المسألة

أن يستدين الراهن دينًا جديدًا من املرهتن، ويتعاقدا علـى  : صود بالزيادة يف ديِن الرَّهناملق
 .جعل الرَّهن األول رهنًا يف الدين  مجيعًا

أن يقتِرَض زيٌد من عمرٍو عشرَة آالف ريال إىل ستِة أشهر، ويـرهن زيـٌد   : صورة ذلك
يقترُض زيٌد عشـرين ألفـًا   سيارته من عمرو نظا القرض، وبعد شهر من القرض األول 
 -الرهن يف القـرض األول –أخرى من عمرٍو إىل مخسة أشهر، ويتفقا أن تكون السيارة 

 .-الريالث  ألفًا–رهنًا يف القرض  مجيعًا 
 

 عالقة المسألة بالمنتج محل الدراسة

حاَل زيادِة -ر احلقَّ َسَبق يف التَّعريِف باملنتِج حملِّ الدراسِة بياُن اشِتماِله على إعطاِء املسَتريِم
يف استخداِم ما تبقَّى من حـدِّه   -القيمِة السُّوِقيَِّة للمحفظِة املرهونِة عن حدِّ هامِش الِوقايِة

االئتماين من خالل احلصول على مديونية جديدة وشراء أسهٍم إضافية باألجل بضـمانِة  
 .الرَّهِن السابق

من امُلنتِج حملِّ الدِّراسِة مبسألِة حكِم الّزيادِة يف َديِن وبذلك يتَِّضُح وجُه عالقِة هذه اجُلزئيَِّة 
الّرهِن ال  اختلَف الفقهاُء يف حكِمها؛ فكان حرّيًا بالباحِث دراسُتها وحترير الراجِح فيها، 

 .للوصول إىل حكم هذا املنتج يف صورته املركبة
 

 عر  الخالف والترجيح

 :ل ، تفصيلها على النحو اآليتاختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على قو
 

  :القول األول
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 .إىل عدم جواز الزيادة يف ديِن الرَّهن (4)واحلنابلة (1)والشافعية، (1)ذهب احلنفية،
 

 :أدلة القول األول
 

  :الدليل األول
زيادُة ديِن الّرهِن ال تصحُّ؛ ألنَّه رهُن مرهوٍن، فكان كالزيادِة يف الريَّمِن بعد لزوِم البيـع،  

  (3).إهنا ال َتلَحقه، وكذلك الزيادُة يف ديِن الرَّهِن ال تلحقهف
 

 :مناقشة الدليل
نوِقش بأن هذا القياس فاسٌد؛ لكونه مقيسًا على خمَتَلٍف يف حكمه، مع عدم التسليم حبكم 

الدَّيُن يف "األصل املقيس عليه؛ فالزيادة يف الريَّمِن جائزة وكذلك الزيادة يف ديِن الرَّهن؛ إذ 
اب الرَّهن كالريَّمِن يف البيِع، والرَّهن كالريمن؛ فتجوُز الزيادة فيهما كما يف البيع، واجلامع ب

  (5)".بينهما االلتحاق بأصل العقِد للحاجة واإلمكان
 

  :الدليل الثاين
الرَّهن الزٌم بدينٍٍ فلم جُيز رهنه بديٍن آخر؛ ألنه ال سبيَل إىل إبطاِل حقِّ املرهِتن عنه، كمـا  

  (1).رهنه عند دائٍن آخرلو 
 

 :مناقشة الدليل
                                           

   (.74/ 11)، البناية، العيين (148/ 1)، بدائع الصنائع، الكاساين (87/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)
 -117/ 1)مغين احملتاج، الشـربيين  ، (188/ 4)روضة الطالب ، النووي  ،(45/ 1)البيان، العمراين : ينظر (1)

119.)  
  (.35/ 4)، كشاف القناع، البهويت (130/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (418/ 1)الفروع، ابن مفلح : ينظر (4)
  .(35/ 4)كشاف القناع، البهويت : ينظر (3)
  .(73/ 11)البناية، العيين  (5)
  .(45/ 1)البيان، العمراين : ينظر (1)
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قياس الزيادة يف ديِن الرَّهن على رهِن العِ  املرهونة من دائٍن آخر مع قيام الـديِن األول  
وعدم إذن الراهن األول، قياٌس مع الفارق؛ وذلك لتعدُّد امُلطاِلب املسـَتِحق، وحصـوِل   

ا إذا كان املستِحّق واحدًا كما يف الزيادة يف ديـِن  التَّناُزِع والتََّشاحِّ يف التَّقدمِي، خبالف م
 (1).الرَّهن

 
  :الدليل الثالث

الرهُن جبملِته تعلَّق به كلُّ جزٍء من أجزاء احلقِّ املرهون به؛ حبيث إنه لو وىف بأكريِر احلـقِّ  
رَّهِن لبقيت بقيَّته بقي الرهُن بأكَمِله مرهونًا ببقيَِّته ولو قلَّ، ويف املقاِبِل فإنه لو َتِلف أكريُر ال

مرهونًة جبملِة احلقِّ، وإذا كاَن الرَّهُن وأجزاؤه مشغواًل بالدَّين األول استحاَل أن يشـَغَله  
 (1).غُاه، إذ املشغوُل ال ُيشَغل

 
 : مناقشة الدليل

 :يناقش الدليل من وجه 
ليس متََّفقًا عليه ب   فهذا. إنه قد تعلَّق جبملة الرَّهن ُكلُّ جزٍء من أجزاِء الدَّين: قولكم" .1

إذا رهَن شيئ  حبقٍّ، فَتِلف أحـُدمها،  : الفقهاء، فإن أبا حنيفَة قال يف إحدى الروايت 
 (4)".كان الباقي رهنًا مبا يقاِبُله من احلقِّ ال جبميعه

ولو ُسلِّم أنه رهٌن على كلِّ جزٍء من أجزاء احلق، مل مينْع أن يصَا رهنًا على حقٍّ آخَر " .1
اِقِهما، كما لو ُغيِّر العقُد، وكما لو كان جائزًا مل يلزم بعد، أو طرأ عليه ما يعرِّضه باتف

  (4)".لزوال لزومه
 
 

 : القول الثاين
                                           

  (401 -401: )ص احملمَّدية، ابن قيِّم اجلوزيةفروسية ال: ينظر (1)
  .(98/ 1)احلاوي الكبا، املاوردي : ينظر (1)
  .(401: )الفروسية احملمَّدية، ابن قيِّم اجلوزية ص (4)
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 (4)واإلمام الشافعي يف القدمي واختاره املزين، (1)واملالكية، (1)ذهب أبو يوسف من احلنفية،
إىل جواز  -رمحة اهلل على اجلميع– (5)وزيةوهو اختيار اإلمام ابن قيِّم اجل (3)وبعض احلنابلة

 .الزِّيادِة يف دين الرَّهن
 

 :أدلة القول الثاين
 

 :الدليل األول
 (1).ژ  ڀڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ ژ
 

 :وجه االستدالل
أن اهلَل قد شرَع لنا َتْوِثقَة الدَّيِن بالرَّهِن، ولفُظ اآليِة عامٌّ يشمُل ما كان مرهونـًا بـديٍن   

  (7).سابٍق، وما مل يكن مرهونًا بديٍن سابق
 

 :الدليل الثاين

                                           
   (.74/ 11)، البناية، العيين (148/ 1)، بدائع الصنائع، الكاساين (87/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)
  (.534/ 1)، مواهب اجلليل، احلطاب (81/ 9)، الذخاة، القرايف (153/ 1)املعونة، ابن نصر املالكي : رينظ (1)
 -117/ 1)، مغين احملتاج، الشـربيين  (188/ 4)، روضة الطالب ، النووي (45/ 1)البيان، العمراين : ينظر (4)

119.) 
املصري، اإلمام العاّلمة، فقيه املّلة، علم الّزّهاد، أحد أشهر أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين : املزين

املختصر، وشرح الّسّنة، : تالميذ اإلمام الّشافعي، أخذ عنه خلق من العلماء وبه انتشر مذهب الشافعي، من آثاره
الكربى، ابن ، وطبقات الّشافعّية (381/ 11)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ113: توّفي سنة
 .(84/ 1)الّسبكي 

 (. 130/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (418/ 1)الفروع، ابن مفلح : ينظر (3)
  (.188: )الفروسية احملمدية ص: ينظر (5)
  .(175) :، اآليةلبقرةسورة ا (1)
  .(81/ 9)الذخاة، القرايف : ينظر (7)
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الرهُن أداُة توثيٍق للحقِّ، فجاَز أن تشَتِغل حبقٍّ آخَر مع بقاِء ُشْغِلها باحلقِّ األول، مريُلهـا يف  
ذلك مريُل الكفيِل أو الضَِّم ، فإنه َيِصحُّ أن يكَفَل يف حقٍّ جديٍد مع استمراِر كفالتـه يف  

جيوُز أن  -وهو أحُد أدواِت االستيرياِق وتأكيِد احلقوِق كالرَّهن–، ومريل الشَّاهِد حقٍّ سابق
  (1).يشهد على ديٍن جديد مع قيامه بالشهادة على الدَّيِن األول

 
 :مناقشة الدليل

القياس على الضَّمِ  والشَّاِهِد قياٌس مع الفارق؛ إِذ الشَّهاَدُة ِعْلٌم، والِعْلم ال جيُب َحْصـُر  
َتَعّلِقه، والكفالُة ِذمٌَّة وهي قابلٌة ألموٍر كرياة، وذلك خبالف الرَّهن، إذ التعلُّق يف الـرهن  ُم

  (1).بعينه، وهو ال يقبل الزيادة على قيمته
 

 :اإلجابة عن املناقشة
 :جياب عن هذه املناقشة بأوجٍه عدة، منها

 .تعلُّق احلق يف الرَّهن إمنا هو بذمة الراهن يف حقيقة األمر .1

 م إن العبَد إذا جىن جنايًة تستغرُق قيمَته فإهنا تتعّلق برقبِتِه، وإذا جىن جنايًة أخرى فإهنا  .1
 .تتعلق برقبته كذلك مع انشغاهلا باجلناية األوىل، وكذلك الرَّهن تِصحُّ زيادُة ديِنه

بعِضِه أو أغَلِبـه،   الّرهُن يقبُل النُّقصاَن ببقائه مرهونًا ببقيَِّة الدَّيِن املرهوِن به بعد قضاِء .4
 .فقبوُله الزِّيادَة يف الدَّيِن املرهوِن به كذلك

 
 :الدليل الثالث

الزيادُة يف ديِن الرَّهِن جائزٌة كالزيادِة يف َرهِن الدَّيِن، جبامِع كوِنِهما زيادًة يف التـراهن يف  
 (4).حقِّ املتراضَيْين

 : الراجح
                                           

  .(45/ 1)البيان، العمراين : ينظر (1)
  .(81/ 9)ة، القرايف الذخا: ينظر (1)
  .(154/ 1)املعونة، ابن نصر املالكي : ينظر (4)
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لقوِل الرياين؛ وذلك لقوة أدلته ووجاهتها، رجحاُن ا -واهلل أعلم بالصواب-يظهر للباحث 
 .وسالمتها من املناقشة، وملا توجه على أدلة القول األول من املناقشة

ـ  القيمـةِ  زيادِة حاَل- احلقَّ املستريمِر إعطاِءوعليه فإن ما اشتمل املنتج عليه من   ِةوقيَّالسُّ
بقَّى من حدِّه االئتمـاين مـن   يف استخدام ما ت -الوقاية عن حدِّ هامِش ِةاملرهوَن للمحفظِة

خالل احلصول على مديونية جديدة وشراء أسهٍم إضافية باألجل بضمانِة الرَّهِن السابق، 
 .-واهلل أعلم–جائٌز بناًء على ما سبق ترجيحه 
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 حكم بيعِ املرهتنِ الرَّهنَ بإذن الراهن الستيفاء دينه: املطلب الرابع

 

 عالقة المسألة بالمنتج محل الدراسة

متويِل املتاجرة يف األسهِم باهلامش "سبق يف تصوير املنتج حمل الدراسة بياُن اشتماِل عقوِد 
احلقَّ يف بيِع موجوداِت حمفظِة العميـِل  ( املرهتن)على شرٍط خيوِّل املموَِّل " عرب عقِد املراحبِة

ّيِة، أو نقـِص  عند حلوِل أجِل املديون( املرهون) -أو جزٍء منها–االستريمارّيِة من األسهِم 
القيمِة السُّوقيِة للمحفظِة عن مقداِر هامِش الِوقاَيِة، مع عدِم اسـتجابِة العميـِل بزيـادِة    
موجوداِت احملَفظة من األسُهم أو السُّيوَلة النقديَّة لتغطَي احَلدَّ األدىن املطلوب من هـامِش  

قهاء يف ُحكم بيع املرهتِن الوقاية؛ فكان من اجلليِّ كوُن هذا الشرِط داخاًل حتت خالِف الف
 .الرَّهن بإذن الراهن الستيفاء دينه

 

 عر  الخالف والترجيح

 :اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على أربعة أقوال، تفصيلها على النحو اآليت
  :القول األول

 (1).إىل املنِع مطلقًا -يف وجٍه-ذهب الشافعية 
 

  :دليل القول األول
إذ املـرهِتن  –الرهن ال جيوز؛ ألنه توكيٌل فيما يتعلَّق به حـق املـرهِتن   توكيل املرهِتن ببيع 

  (1).، فكان مبريابة توكيِله بالبيِع من نفسه؛ فلم يصحَّ-مستِحقٌّ للبيِع
 

                                           
/ 1)، مغين احملتـاج، الشـربيين   (419/ 4)، روضة الطالب ، النووي (10 -58/ 1)البيان، العمراين : ينظر (1)

171).  
  .(419/ 4)، روضة الطالب ، النووي (10/ 1)البيان، العمراين : ينظر (1)
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 :مناقشة الدليل
 :يناقش هذا الدليل من وجه 

َعُه الرَّهَن إمنـا  الرَّهُن ِملٌك للرَّاهن، وليس للمرهِتن فيه إال حقُّ االستيرياق؛ وعليه فإن بي .1
، ال مبوجب عقد الرهن، فكان يف ذلك كسـائر  -املالك–هو مبوجب توكيل الراهن 

 .الوكالء

ال ُنسلَّم أنه ال جيوز توكيُله يف بيِع شٍئ من نفسه، وإن سلَّمنا فألّن الشَّخص الواحد " .1
  (1)".نايكوُن بائعًا مشتريًا، وموجبًا قاباًل، وقابضًا من نفسه لنفسه، خبالف مسألت

 
 : القول الثاين

إىل اجلواز شريطة أن يكون البيُع حبضـور   -على الصحيح من املذهب–وذهب الشافعية 
 (1).الراهن

 
 :دليل القول الثاين

غرُض الرَّاهِن  (4)املرهِتن حملُّ هتمة يف بيِعه الرهَن؛ إذ جيتِمُع غرضاِن متضادَّان يف بيِعه الرَّهَن؛
فضِل مثٍن وأعاله، وغرض املرهتن يف االستعجال ببيـِع الـرَّهِن   يف التَّروي والبحث عن أ

 (3).الستيفاِء حّقه منه؛ فكان اشتراط حضوِر الّراهن عند البيِع لدفِع هذه التُّهمِة
 

 :مناقشة الدليل
 :يناقش هذا الدَّليل من أوجٍه عدَّة، منها

                                           
  .(505/ 1)ن قدامة املغين، اب (1)
/ 1)، مغين احملتـاج، الشـربيين   (419/ 4)، روضة الطالب ، النووي (10 -58/ 1)البيان، العمراين : ينظر (1)

171).  
  .(Conflict of Interest)" تضارب املصاحل"وهو ما ُيسمَّى باملصطلح املعاصر  (4)
  .(419/ 4)طالب ، النووي ، روضة ال(500/ 3)العزيز شرح الوجيز، الرافعي : ينظر (3)
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مَسَح له بذلك، واحلقُّ لـه، فـال    إذا وكََّل الرَّاهُن املرهتَن مع ِعلِمه بغرِض املرهِتن، فقد .1
 (1).كما لو وكََّل فاسقًا يف بيِع ماِله وقبِض مثِنه ُيمَنع من السَّماح بشٍئ من حُقوقه،

 م إن املرهِتن وكيٌل يف البيِع، فلو تعدَّى أو فرَّط يف وكالته مما َنَتَج عنه إضـراٌر حبـقِّ    .1
عن الرَّاهن ما قد يقُع من ضرٍر نتيجَة الرَّاهِن، فإنه ضامن يف هذه احلال، وبذلك يندفُع 

 .تعّدي املرهِتِن أو تفريطه عند بيعه الرَّهن
 

 : القول الثالث
إىل اجلواز شريطة أال يكون بيُع املرهتن للرهن مشروطًا يف عقد  -يف وجٍه-ذهب املالكية 

ان ذلك بعَد حلـوِل  سواًء أك–الرَّهن، وإمنا يكون إذُن الرَّاهِن صادرًا بعد متاِم عقِد الرَّهِن 
 (1).-أجِل الدَّين أم قبله

 
 :دليل القول الثالث

إن اشتراط املرهتِن يف عقِد الرَّهِن استحقاَقه بيَع الرَّهن عند حلول األجل، وتوكيَل الراهِن 
له بذلك عند العقد إمنا هو وكالة اضطرار؛ وذلك حلاجِة الرَّاهن إىل ابتياِع ما اشترى من 

قراض ما استقَرض، وعليه فإنه ُيضَطر إىل توكيِل املرهِتن مع عدِم متاِم رضاُه املرهِتن، أو است
 (4).وأما إذا وكَّله بعد العقد فتنتفي هذه التهمة. بذلك

 
 :مناقشة الدليل

حاجُة الرَّاهن لشراِء ما اشترى آجاًل، أو استقراِض ما اسـتقرَض ليسـت مـن قبيـل     
قادحًا يف الرضا املشَتَرِط لعقـد الـرهن، وعليـه     الضرورات، كما إن ذلك ال ُيَعدُّ عيبًا

 .فالتوكيل عند التعاقد أو بعده مستويان يف اإلباحة
                                           

  .(505/ 1)املغين، ابن قدامة : ينظر (1)
، حاشية الدسوقي على الشرح (441/ 4)، الشرح الصغا، الدردير (570/ 1)مواهب اجلليل، احلطاب : ينظر (1)

  .(150/ 4)الكبا 
  .(570/ 1)مواهب اجلليل، احلطاب : ينظر (4)
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  :القول الرابع
إىل  (3)واحلنابلـة  (4)والشافعية يف وجـٍه،  (1)واملالكية على قوٍل عندهم، (1)ذهب احلنفية،

 .جواز بيِع املرهتِن الرَّهَن بإذِن الرَّاهِن مطلقًا
 

 :ول الرابعأدلة الق
 

  :الدليل األول
الرَّهُن ِملٌك للراهن، وللمالِك أن يوكَِّل من شاَء يف بيِع ملِكِه، توكياًل منجَّزًا أو معلَّقًا؛ إِذ 

 (5).الوكالُة مما جيوز تعليُقها بالشَّرط
  :الدليل الثاين

 (1).ما جاز توكيل غا املرهتن فيه جاز توكيل املرهتن فيه كذلك، كبيِع عٍ  أخرى
  :الدليل الثالث

 (7).من جاز أن ُيشَتَرط له اإلمساك جاز اشتراط البيِع له، كالعدل
 

 : الراجح
رجحان القوِل الرابع؛ لقوة أدلته وواجهتها، وملـا   -واهلل أعلم بالصواب-يظهر للباحث 

 .توجه على أدلة األقوال الريالثة األوىل من املناقشة

                                           
  .(118/ 10)، الدر املختار، احلصكفي (9-7/ 11)العيين البناية يف شرح اهلداية، : ينظر (1)
  .(570/ 1)، مواهب اجلليل، احلطاب (115/ 1)التفريع، ابن جالب : ينظر (1)
  .(171/ 1)، مغين احملتاج، الشربيين (419/ 4)روضة الطالب ، النووي : ينظر (4)
/ 4)، كشاف القناع، البهويت (111/ 5)داوي ، اإلنصاف، املر(335/ 11)الشرح الكبا، ابن قدامة : ينظر (3)

71).  
  .(370/ 9)تكملة البحر الرائق، الّطوري : ينظر (5)
  .(17/ 4)كشاف القناع، البهويت : ينظر (1)
  .(505/ 1)املغين، ابن قدامة : ينظر (7)
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  (1).ة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةوهو ما رجَّحه اجمللس الشرعي هليئ
شـركة الوسـاطة أو   –وعليه فإن ما اشتمل عليه املنتج حمل الدراسة من اشتراط املموِّل 

ختويَله حقَّ تسييِل احملفظِة االستريمارية أو جزٍء منها عند اخنفاض قيمتها السوقية  -املصِرف
 .صحيٌح الزٌم بناًء على ما سبق ترجيحه عن احلد األدىن هلامش الوقاية هو شرٌط

التنبيُه إىل أنَّ حقَّ  -يف هذا السياق-ومع التمسُّك مبا سبق ترجيحه، فإن من األمهية مبكان 
املرهتِن يف بيِع الرَّهِن عند حلوِل أَجِل املديونيَّة خاضٌع للقواعد والضوابط العامة للوكالـة،  

 . طهومن أمهها عدم تعدِّي الوكيل أو تفري
وتأيت أمهية هذا التأكيد من جهة أن بعض البنوِك وشركاِت التَّمويل واملؤسسات املاليـة  

بل إهنا قد تكون داخلًة يف نطاق التعدي أو التفريط عند  (1)تتعسَّف يف استعمال هذا احلق،
عالِن الكايف بيِعها الرَّهن بأقلَّ من قيمِته السُّوقيَِّة، أو عدِم اإل: بيعها الرهون وتسييلها، مريل

–يف حاِل بيِعه باملزاد، أو بيِع الرُّهون يف حاالت اقتصادية أشبه ما تكون باجلوائح العامة 
مما يكون له أثٌر سليبٌّ على املـديِن   -كاهنيار األسواق، أو وقوِع أزماٍت اقتصاديٍة كربى

ـ   ة يف نطـاق  وعلى االقتصاد بُرمَِّته يف بعض األحوال، إىل غا ذلك من األمريلـة الداخل
التعسف يف استعمال احلّق وتعدي الوكيِل وتفريطه، مما جيعُل البنَك يف هـِذِه األحـواِل   

 .ضامنًا للضَّرِر النَّاِتِج عن هذا التَّعدي أو التَّفريط
وعليه فكان من املهم تقييُد سلطِة البنوِك واملؤسساِت املالية عمومًا جبملـٍة مـن القيـوِد    

لتنظيمية ال  حتدُّ من هذه املمارسات اخلاطئة، وحتمي حقَّ العمـالء  والضوابِط الشرعيَّة وا
 .والبنوك يف آن واحد

ويف املقابل فال بد من اإلشارة إىل إن طبيعة العمل املصريف وسرعته، واملتاجرة يف أسـواق  
املال وحركتها الدائمة تقتضي وضَع ضوابَط ذات مرونٍة يف التطبيِق، حتفُظ احلقـوَق وال  

 .تطوَُّر هذه األعمال وسرعَة إجناِزها وتنفيِذها تِعيُق

                                           
  ."معيار الضمانات( "5: )من املعيار الشرعي رقم ( 3/3/3: )وذلك يف الفقرة رقم (1)
ليس يف بيع الرهن الذي يشتمل عليه منتج التمويل باهلامش فحسب، وإمنا يف بيعها للرُّهون املشتَرطة يف كريا من  (1)

  .املنتجات البنكية التمويلية على نطاق األفراد أو الشركات
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 حكم عقد متويل االستثمار باألسهم يف صورته املتكاملة: املطلب اخلامس

 
بعد التأّمِل يف حقيقِة املنَتج حمل الدِّراسِة، وما اشتمَل عليه من تفصيالٍت، وبناًء على مـا  

 -واهلل أعلم بالصواب–فإنه يظهُر للباحث  ترجََّح للباحِث يف املسائِل األربِع اآلنِف حبريها
 : جواُزه يف صورِته املركََّبِة املتكاِمَلِة شريطَة استجماِعه للضَّواِبِط الشَّرعيَّة اآلتية

  
انضباُط عقوِد متويِل املتاجرة باهلامش بالضوابط الشرعية للمراحبة، ومن أهم ما ُيشـار   .1

 :إليه منها يف هذا السياق

  أو ألحدمها، كما  على مواعدة ملزمة للطرف  "الوعد منوذج"ل شتميال جيوز أن
بشراء األسهم يف أي  املستريمرمن  ملزما أخذ تعهدًاتأن لشركة الوساطة ال جيوز 

 (1).صيغٍة كان ذلك
 شركِة  ِكمتلُّ باملراحبة قبَل -حملَّ التمويل–األسهَم  بيَعتأن  لشركِة الوساطِة ال جيوز

إذا  صـحيحٍ  غُا املراحبِة بيُع ُيَعدُّف لقبض املعتَبر شرعًا؛ وعليهالوساطِة هلا وقبضها ا
متـام شـراء   قبل  املستريمرمع  -أو منوذُج بيِع األسهِم باألجل– املراحبِة ع عقُدقُِّو

 .القبض املعتَبر شرعًاموضوع املراحبة، وقبضها  شركة الوساطة لألسهم

 يف شراِء األسهِم موضوع املراحبة،  م يف  ال جيوز أن ُتَوكَِّل شركُة الوساطِة املستريِمَر
 (1).بيِعها من نفِسه؛ وذلك منعًا للصوِريَّة يف العقد، وسدًا لذريعِة الرِّبا

 ستريمِر بريمٍن حالٍّ،من املاألسهَم حملَّ املراحبِة  لشركِة الوساطِة أن تشترَي ال جيوُز 
 . مة شرعًايوع العينة احملرَّألن ذلك من ب ؛أكرب بريمٍن باألجِل مراحبًة منه تبيُعها م 

                                           
يف عقود  من عدم جواز اإللزام بالوعد قضاًء -واهلل أعلم بالصواب–وذلك بناء على ما يظهر للباحث رجحانه  (1)

  .-كما سبقت اإلشارة إىل ذلك–املراحبة 
إذا أراد أن يشتري دابًَّة خبمس ، وجاء رجٌل : "يف هذه الصورة -رمحه اهلل–يقول اإلمام حممد بن عبدالوهاب  (1)

ة، ال  أنا موكُِّلك تشتريها يل،  م تبيعها على نفِسك؛ وهذه احليلة امللعون: وأرحبه يف اخلمس  مخسة أو أكرير، قال
  .(117 -111/ 1)الدرر السَِّنيَّة " هي مغلظ الربا، أو احليلة ال  استباح هبا أكرير املطاوعة إىل اآلن الربا الصَّريح
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 هاشراَء ال  طلَباألسهِم خماطر  ِلبتحمُُّتلزم املستريمَر ن لشركِة الوساطِة أ ال جيوُز 
يف الفترة ال  تقع ب   -من نقِص قيمِتها السوقيَِّة وحنو ذلك من املخاطر– مراحبًة

ه بذلك؛ تعهدًا من َلقبشراِء شركِة الوساطِة لألسُهِم وبيِعها على املستريمر، وال أن ت
؛ إذ إن املستريمَر ليَس مالكًا لألسهِم حمـلِّ  "اخلراَج بالضِّمان"و" الُغْنَم بالُغْرم"ألن 

 .املراحبِة إال بعَد شراِئِه هلا من شركِة الوساطة

  اهِكمتلُّ مربمًا تلقائيًا مبجرِد بيِع األسهِم باألجل عقِد لشركة الوساطة جعُلال جيوز 
يف  املراحبـةِ  بيِع مثِن وسداِد األسهِم ِمبتسلُّ املستريمِر إلزاُم اجيوز هل ، كما الاألسهم

 .شراء األسهم باألجل عقِد ه عن إبراِمامتناِع ِلحا
 

بيِع األسهِم باألجل شروَط صحِة عقـِد البيـع    -أو مناذج–البد أن تستجِمع عقوُد  .1
ُق الِعْلـُم بـاملبيع وذلـك    حتقُّ: وتنتفي عنها موانُعه، ومن أهم ما يَؤكَُّد عليه يف ذلك

 . بتحديِد عدِد األسهِم املبيعة يف كلِّ شركة، وحتديد مثِنها، وأجل سداد دينها

واألسهم –جيب أن تكون مجيُع األسهِم ال  حتويها حمفظُة املتاجرة يف األسهم باهلامش  .4
الشرعيِة  جائزًة ومسَتجمعًة للضوابِط -ال  تبيعها شركة الوساطة من املستريِمر مراحبًة

أن تكون هذه األسهم يف شـركاٍت نشـاُطها   : ومن أهم هذه الضوابط (1)لألسهم،

                                           
: ومن أبرز هذه الضوابط حملِّ اخلالف مسـألة . اختلف الفقهاء املعاصرون يف بعض الضوابط الشرعية لألسهم (1)

أي الشركات ال  أصل نشاطها مباح، ولكن لـديها  –شركات املختلطة حكم املتاجرة واالستريمار يف أسهم ال
 .-بعض التعامالت احملرَّمة كاالقتراض بالربا أو استريمار سيولتها النقدية بالربا

حترمُي االستريماِر أو املتاجرِة يف أسهِم الشَّركاِت : وقد اختلف املعاصرون يف حكم هذه املسألة على قول  رئيس 
 .-هي حملُّ تفاوت ب  اجمليزين–طلقًا، والقوُل الريَّاين جواُز ذلك بضوابط املختلطِة م

، والبحوث -ال  ُصنِّفت لبحث هذه املسألة أصالة–هذا وقد ُبِسط حبث هذه املسألة تفصياًل يف مجلٍة من الكتب 
 . والرسائل وأوراق العمل، وُعِقدت هلا املؤمترات والندوات

األسـهم  : اخلة يف صلب البحث فيمكن ملن أراد االستزادة فيها مراجعة ما يـأيت وحيث إن هذه املسألة غا د
صاحل بن زابن / د.املختلطة، صاحل بن مقبل العصيمي، حكم االكتتاب أو املتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة، أ

يف أسهم الشـركات   مبارك آل سليمان، االستريمار واملتاجرة/ املرزوقي البقمي، االكتتاب واملتاجرة باألسهم، د
صاحل السلطان، التكييـف الفقهـي للسـهم يف    / د.عبداهلل العمراين، األسهم حكمها وآثارها، أ/ املختلطة، د

فهد اليحىي، املشاركة يف شركات أصل نشاطها حالل إال إهنا تتعامل بـاحلرام،  / الشركات املساِهمة وأثره، د
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مباٌح؛ فال جتوُز املتاجرُة يف أسهِم البنوِك الرِّبويِة أو شركاِت اخلموِر والتِّبغ وغاها من 
 .الشركات ذات النشاط احملرَّم

أو –وداهتا من األسـهم املرهونـة   إذا سيَّل البنُك احملفظَة االستريماريَة للعميل وباَع موج .3
فيجُب أن يتمَّ تنفيُذ ذلك بسعِر السُّوِق، وأال يكوَن ذلك على وجٍه فيه ضـرٌر   -بعَضها

ظاهٌر وبالٌغ على املستريمر وعلى االقتصاد برمَّتـه، كاألزمـات االقتصـادية الطارئـة     
ال ضـرر وال  " واهنيارات األسواق؛ إذ إن من املتقرِّر يف القاعدة الفقهيـة الكـربى أن  

 ".ضرار

عدم اشتماِل صفقاِت املتاجرِة يف األسهِم ال  ينفُِّذها املستريمُر على التغريِر والـنَّجش،   .5
والغش واخلداع، واالحتكار والتالعب والتضليل مما أصبح فاشيًا يف تعـامالت بعـض   

دخـال  املضارب  يف بعض األسواق املالية، كتنفيذ الصفقات الومهية والبيع الصوري، وإ
، ونشِر اإلشاعاِت واألكاذيـِب املضـلِّلِة وغـِا    (عرضًا أو طلبًا)األوامر غا احلقيقية 

   (1).ذلك

 
هذا وبالنظر إىل مقاصد الشريعِة يف املاِل وأهداِف االقتصاِد اإلسالمي وغاياِتـه ومقارنـِة   

آثـاره   ذلك حبقيقة منتج املتاجرة يف األسهم باهلامش، وما ذكره بعض االقتصادي  مـن 
–يف األسواق املالية  Speculation( املضاربات)فإن الباحث يرى أن اجملازفات  (1)السِّلبية
ليست اخلياَر االستريماريَّ األمريَل الذي ينبغي تشجيُعه، فضاًل عن دعِمه بالدُّيون؛  -وغاها

بوضِع مجلة من  -كٍنبأكرِب قدٍر مم–وعليه فاألوىل حتجيُم هذا املنتِج ومعاجلِة آثاِره السِّلبيَِّة 
 .الضوابط واملعايا

                                                                                                                         
، االستريمار (178 -145/ 1)يوسف الشبيلي / يف املصارف، د عبداهلل بن بيه، اخلدمات االستريمارية/ الشي، د

 .علي القره داغي، وغاها/ د.يف األسهم، أ
حممد السحيباين، التغرير يف املضـاربات يف  / حالة السُّوق املالية السعودية، د: املضاربة يف األسواق املالية: ينظر (1)

صـاحل  / د.ربة والتالعب باألسعار يف سوق األوراق املاليـة، أ عبداهلل السِّلمي، املضا/ بورصة األوراق املالية، د
  .الرببري

  .ال  سبقت اإلشارة إليها يف التمهيد من هذا الفصل (1)
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ولذلك فإن الدَّوَر األكرب يف هذا اجملال يقُع على عاِتِق اجلهاِت احلكوميَِّة املنظِّمِة واملراِقبـة  
من خالل تقدير املصلحة يف ذلك،  -كهيئات األسواق املالية والبنوك املركزية–لألسواق 

بشكٍل ضارٍّ باألسواق، فضاًل عن إدارة حجم  وعدم السَّماح بنمو املضاربات واجملازفات
التمويالت ال  تقدِّمها البنوك واملؤسسات املالية ألنشطة املضاربة يف األسواق املالية مقارنة 
حبجم التمويالت ال  ُتَوجَّه للتنمية االقتصادية احلقيقية من صناعٍة وزراعٍة وجتارٍة هلا قيمُتها 

على الفرِد واجملتَمع، فضاًل عن اختاذ خطواٍت عمليٍة حتمي آحـاد   املضافُة وآثاُرها اإلجيابيُة
املستريمرين من التورُّط يف حبائل القروض والتمويالت الكباة ال  تفوق قـدراهتم علـى   

 . السَّداد وال  جيذهبم إليها السعُي خلف سراِب الريراِء السَّريع
نظِّمِة فيما يتعلَُّق هبذا الشأِن كباٌة؛ مـن  وعليه فإن املسؤوليَة امللقاَة على عاتِق اجلهاِت امل

حيُث تقديُر املصلحِة العامَِّة سواٌء أكانت يف إيقاف هذا املنتج، أو تعليق العمل به يف بعض 
األوقات، أو السماِح به مع وضِع الضَّوابِط والقيوِد الالزمِة لتخفيِف آثاِره السِّلبية، ومراقبِة 

 .ُقيودتنفيِذ هذه الضَّواِبِط وال
ضوابط وقائية، وضـوابط  : وإن مما ُيمِكن أن ُيقتَرَح يف هذا السِّياِق نوعاِن من الضوابط

 :عالجية طارئة، منها
عدم السَّماح بتقدمي منتِج املتاجرِة باهلامِش آلحاِد الناِس، ومن لـيس لديـه اخلـربُة     .1

ة؛ وعليـه فُيقَتـَرح   والدرايُة الكافية لالستريمار مبريل هذه املنتجات ذات املخاطر العالي
يف املستريمِر املؤهَِّل للمتاجرِة يف األسهِم باهلامش، ال  -من اجلهة املنظِّمة–وضُع شروٍط 

 .ُيسَمُح لشركات الوساطة بأيِّ حاٍل أن تقدَّم هذا املنَتَج ملن ال تتوفَُّر فيه هذه الشُّروط
ن عن مجيِع ما قـد  إلزام شركات الوساطة باإلفصاح الكامل يف العقود مع املستريمري .1

حتت أيِّ مسمًى أو مصطلح، بشكٍل ظاهٍر أو –يأخذوه من رسوٍم وعموالٍت وأرباح 
 .، ومتابعة تنفيذ ذلك-خفي

إلزاُم شركات الوساطة بتضم  عقود املتاجرة يف األسهم باهلامش نصوصًا واضـحًة   .4
املخاطِر املترتَِّبِة علـى   وشرحًا وافيًا بأسلوٍب جليٍّ لعموِم الناِس ُيبيُِّن للمستريمِر مقداَر

 .املتاجرِة باهلامش، واآلثار السِّلبيَِّة ال  ميكن أن تلَحَقه من جرَّاِء ذلك

 .منع متويل املتاجرة يف األسهم باهلامش بالقروض الرِّبويَّة .3
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احلّد األدىن املطلوب من املستريمر أن يودعه يف احملفظـة  )ضبط مقدار اهلامش املبدئي  .5
، وتقليل احلد األعلى ملقدار التمويل الـذي ميكـن لشـركة    (مل معهلقبول بدء التعا

بالقدر الذي حيقق املصاحل ويـدرأ  " احلد األدىن للهامش"الوساطة أن متنحه املستريمر 
املفاسد، وُيحجِّم اآلثار السِّلبية للمضاربات واجملازفات يف أسوق رأس املال عمومـًا  

 .واملتاجرة يف األسهم باهلامش خصوصًا

ع حدٍّ أعلى وقيود حلجم التمويالت ال  تقدِّمها البنوك واملؤسسات املالية لتمويل وض .1
املتاجرة يف األسهم باهلامش من إمجايل حمفظة متويل كلِّ بنٍك أو مؤسَّسٍة ماليَّـة، أي  

، -من اسـتااٍد وتصـديرٍ  –مقارنًة بالتمويالِت األخرى املوجَّهِة لألنشطِة التِّجاريَِّة 
ِة والزراعيَِّة ومشاريِع البنيِة التحتيَِّة وغِاها من األنشطِة ذاِت القيمِة املضـافة  والصناعيَّ

لالقتصاد احمللي واجملتمع؛ إذ إن من غا املقبول أن يتوجَّه جزٌء كبٌا من املوارِد املاليَّـِة  
اليـة  للبنوِك واملؤسَّساِت املالية وموجوداِتها لتغذيِة أنشطِة املضـاربة يف األسـواق امل  

 . وتتعطل األنشطة ذات القيمة املضافة

إيقاف تسييل احملافظ االستريمارية، ومنُع بيِع موجوداهتا من األسـهم عنـد وقـوع     .7
األزمات االقتصادية واالهنيارات يف األسواق دفعًا للضرر عن املستريمرين وعن السوق 

ال ضـرر وال  "أن  واالقتصاد بأكمله؛ إذ إن من املتقرِّر يف القاعدة الفقهيـة الكلِّيـة  
 ".ضرار
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 :المبحث الثالث

 دراسة تطبيقية ألحد عقود تمويل االستثمار باألسهم

 

 
يف املصـارف  " متويِل املتاجرِة يف األسهِم باهلامِش عرَب عقِد املراحبِة"إن من أبرِز تطبيقاِت 

الئـه، والـذي   الذي يقدِّمه بنك البالد لعم( متويل االستريماِر باألسهم: )اإلسالمية، منتُج
 :وذلك من خالل املطلب  اآلتي . سيكون حملَّ دراسٍة تطبيقية يف هذا املبحث

 تصوير املنتج حمل الدراسة: املطلب األول

من خطـواِت   (1)مطابقٌة ملا سبق بيانه( متويل االستريمار باألسهم)إن خطوات تنفيذ منتج 
وقـد   (1)عمومـًا، " رب عقد املراحبةمتويل املتاجرة يف األسهم باهلامش ع"وإجراءاِت عقوِد 

اشتمل املنتج حمل الدراسة على مستندين سيعِرض الباحث مجلَة ما احتويا، وذلك علـى  
 :النحو اآليت

 
 (عقد متويل االستثمار باألسهم: )املستند األول

 :وهو عقٌد حيوي متهيدًا وتسعة عشر بندًا، أبرز ما ورد فيها ما يأيت
 وذكر عناوينهما-البنك واملستريمر-لعاقدين اسُتفِتح العقد بتعي  ا ،. 
 يرغب يف شراِء عـدٍد  [ املستريمر]حيث إن الطرف الرياين : "ُأتِبَع ذلك بتمهيٍد جاء فيه

واملقيَّدِة [ البنك]امُلَحدَّدِة النَّوِع والعدِد واململوكِة للطَّرِف اأَلوَِّل -من أسهِم الشركات 

                                           
  .(التعريف بعقد متويل االستريمار باألسهم)يف املبَحث األول من هذا الفصل  (1)
  .وعليه فال حاجة إلعادة ذكرها هنا (1)
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فقد اتفق الطرفان ومها بكامل األهلية واألوصاف  بالتقسيط؛ -يف حمفظِته االستريماريَّة
 ".املعَتَبرة شرعًا على اآليت

  ،أما البند الرياين من العقد فقد اشتمل على حتديِد األسهِم املبيَعة باألجل على املستريمر
بذكِر أمساِء الشَّركاِت وعدِد األسهِم يف كلِّ شركة، والريَّمن اإلمجايل لألسهم املبيعـة  

ديد مقدار ِربِح البنك اإلمجايل، وعدد األقساط الشهرية املؤجَّلـة لسـداد   مجيعًا، وحت
مديونية البنك،  م زاد البنُد الريالث ذلك تفصياًل بوضِع جدوٍل حيدِّد تاريَ، اسـتحقاِق  

 .ُكلِّ قسٍط وقدَره
 العقـِد   يؤكِّد الطرُف األّوُل بأنه قد متلََّك األسهَم حملَّ: "أما البند الرابع فِممَّا جاَء فيه

، وأهنا قد دخلت يف حمفظته قبل التَّوقيِع على هذا العقِد من ِقَبل الطَّـرِف الريَّـاين،   ...
ويلتزم الطرُف األوَُّل بإيداِع تلك األسهِم بعَد توقيِع عقِد البيِع يف احملفظِة االستريماريَِّة 

داوِل املَقرِّ من مؤسسة مبوجِب أمِر التَّحويِل حسب نظاِم التَّ... اخلاصَِّة بالطرِف الرياين
ريااًل ألسهم كلِّ ( 10: )النقد العريب السعودي، وسيتم خصم رسوم التحويل وقدرها

 ..".شركة
 التزم الطـرف  : " م بيَّن البند اخلامس ما يتعلَّق بأحكام رهن احملفظة االستريمارية، وفيه

وأن يقدِّم ضـماناٍت  مرهونًة للطرف األول، ... الرياين بأن تكون األسهم املبيَعة عليه 
قيمة األسهم املبيَعة )أخرى على سبيل الرَّهن حبيث ُيعاِدل إمجايل القيمة السُّوقيَّة للرهن 

من الريَّمن اإلمجايل لألسهم املبيعة يف % 100( قيمة الرَّهن املقدَّم من الطَّرف الرياين+ 
الطرُف الرياين على النَّحـو  تاري، التَّوقيع على هذا العقد، وتفاصيُل الرَّهِن الذي قدَّمُه 

، وبياٍن لكـل  -من أسهم أو نقد-،  م ُأدِرج جدوٌل مشتمٌل على نوِع الضمان "اآليت
رهن، وقيمِته،  م بيان إمجايل قيمة الضمانات، ونسبة إمجايل قيمة الضمانات إىل مثـِن  

 .األسهم
 نتُج عن الضَّماناِت وافق الطرف الرياين على أنَّ ما ي: "أما البنُد السَّادس فقد نصَّ على

الزيادِة يف القيمِة السُّـوقيَِّة لألسـهِم أو   : حملِّ الرَّهِن من مناٍء متَّصٍل أو منفصٍل، مريل
توزيعاِت األرباِح أو األسهِم اإلضافيَِّة ال  قد يستلُمها من الشَّركِة امُلصِدرِة لألسـهِم  

 ".املرهوَنِة أو املوَدعة فإنه يكون مرهونًا كأصله
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 لبند السابع فقد بيَّن أحكاَم اخنفاِض القيمِة السُّوقيَِّة للمحفظِة وما يترتَّـب علـى   أما ا
عند اخنفاِض نسبِة التَّغطيِة عن املقرَِّر يف البنِد اخلامِس فيتمُّ إبالُا الطرِف : "ذلك، وفيه

... ٌرلرفِع نسبِة التَّغطيِة كما هو مقـرَّ ... الرياين بذلك من خالِل مكاملٍة هاتفيٍة مسجلٍة
فأقل فيحق للطرف األول دون الرُّجـوع إىل  % 115فإذا وصلت نسبة التغطية إىل 

الطرف الرياين أو القضاء أن يبيع العدد الكايف من األسهم باألسعار السائدة يف السُّوق 
 ..".على أن تكون نفقات البيع على الطَّرف الرياين

  احلقَّ يف تداول األسهِم الـ  حتويهـا   أما البند الريامن فقد اشتمل على إعطاِء املستريمِر
حمفظُة املتاجرة باهلامش، شريطَة أن يكوَن مثُن األسهم املبيعة رهنًا حملَّها، وأن تكـوَن  
األسهُم املشتراُة رهنًا حملَّ السُّيوَلِة النَّقديِة ال  ُدفعت مثنًا يف شرائها، مع اشتراِط عدِم 

ن احلدِّ األدىن الذي سبقِت اإلشـارُة إليـه، وأن   اخنفاِض القيمِة السوقيَِّة للمحفظِة ع
 .يكون التداوُل يف األسهِم املنضبطِة بالضَّواِبِط الشَّرعيَِّة، واملقبولِة ائتمانيًا لدى البنك

 ُيدِرك املستريِمر متام اإلدراك املخاطَر الكباَة لالستريماِر يف : " م ُخِتم العقد بتحذيٍر نصُّه
 ".للمتاَجرة فيها، ورهِن حمَفَظتهاسوق األسُهم، والتمويِل 

 
 (إشعار عميل)منوذٌج ُعنِون بو : املستند الثاين

وهو صيغٌة للخطاب الذي سيَوجَّه للمستريمِر ينبِّهه إىل اخنفاض القيمة السوقية للمحفظـة  
 مـع اشـتماله  . االستريمارية، وَيطُلُب منه رفَع نسبِة الضَّماناِت إىل النِّسبة احملدَّدة يف العقد

رصيِد إمجايل املديونيَّة، والقيمِة السوقيَّة احلاليَِّة للمحفظـِة، ونسـبة   : على حتديِد كلٍّ من
 .التغطية احلاليَّة
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 احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الثاني

 
من خالِل استعراِض عقوِد املنَتج، وتأمُِّل خطواِت تنفيِذه فإنه يظهر للباحث اسـتجماعه  

  (1)".متويل االستريمار يف األسهم باهلامش عرب عقد املراحبة"للضوابط الشرعية ملنتج 
 :بيان ذلك يف اآليت

عقُد متويِل االستريمار باألسهم منضبٌط بالضوابِط الشَّرعيَِّة للمراحبِة، ومن أهم ما ُيشار  .1
 :إليه منها

 بشراِء األسهم املستريمِرمن  ملزمًا تعهدًاشركُة الوساطِة أخذ مل ت. 
 بع من العقِد على أن البنك قد متلََّك األسهَم حملَّ العقِد، وأهنـا قـد   نصَّ البنُد الرا

 .دخلت يف حمفظِته قبل توقيِع املستريمِر على عقد شراء األسهم باألجل من البنك

     مل يشتمِل العقُد وال إجراءات املنتج على توكيل املسـتريِمَر يف شـراء األسـهِم
 .موضوِع املراحبة،  م بيعها من نفسه

 مراحبًة  هاشراَء ال  طلَباألسهِم خماطر  ِلبتحمُّمِل العقُد على إلزام املستريمر مل يشت
 .يف الفترة ال  تقع ب  شراء البنك هلا وبيِعها على املستريمر

  كما مل ،األسهمه ِكمتلُّ مربمًا تلقائيًا مبجرِد بيِع األسهِم باألجل عقِدمل جيعِل البنُك 
 األسهِم ِمبتسلُّ املستريمِر ِمالزج على شٍئ يدلُّ على إيشتمل العقد وال إجراءات املنت

 .شراء األسهم باألجل عقِد ه عن إبراِمامتناِع ِليف حا املراحبِة بيِع مثِن وسداِد
استجمع العقُد شروَط صحِة عقِد البيع وانتفت عنه موانُعه، حيث نصَّ العقد علـى   .1

 .نحتديد العاقدين، والريمن واملريمن، وأجل سداد الريَّم

نصَّ البنُد الريَّامُن من العقد على اشتراِط كوِن األسهم ال  يتاِجر املستريِمر فيها منضبطة  .4
 .بالضوابط الشَّرعية

                                           
  .املبحث السابق من هذا البابال  سبق بياهنا يف  (1)
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بسـعر  نص البند السَّابع على أنه يف حاِل بيِع األسهِم املرهونِة فإن ذلـك سـيكون    .3
 .السوق

 . وعليه فإن الذي يظهر للباحث جواز هذا املنَتج حمّل الدراسة
، كما (57: )ا وقد قرَّرت اهليئة الشرعية لبنك البالد إجازته كما يف قرارها ذي الرَّقمهذ

 .بإجازة مريل هذا املنَتج( 311: )صَدر قراُر اهليئِة الشرعيِة ملصِرف الراجحي ذي الرقم



 

 

 

 :الفصل الثالث
 شراء المديونيات المؤجلة على الغير

 
 :مباحثثالثة متهيد و وفيه

 
 التعريف بشراء المديونيات المؤجلة على الغير :األول المبحث
 حكم شراء المديونيات المؤجلة على الغير: الثاني المبحث
شاراء الماديونيات المؤجلاة دراساة تطبيقياة ألحاد عقاود : الثالث المبحث

 على الغير
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 :األول المبحث

 المؤجلة على الغير (1)شراء المديونياتب التعريف

 
 

وك واملصارف وكوهنا وسيطًا ب  املودع  واملتموِّل  جيعلها تتنافس يف إن طبيعَة عمِل البن
استقطاب أكرب شرحيٍة ممكنة من األفراد والشركات ملنحهم القروض والتمويالت؛ سـعيًا  

 .لرفِع رحبيتها وتشغيل أصوهلا من الودائع بأفضِل وجٍه ممكن
لطابِع االسـتهالكي للحيـاِة   وقد كان لذلك التنافس ب  البنوك واملصارف، فضاًل عن ا

املعاصرة أثره البالغ يف انتشار الدَّين بشكٍل كبٍا ب  األفراد، وعموم الناس حىت من ذوي 
 .الدخل احملدود

كما إنَّ للتطور التقين الكبا يف وسائل االتصاالت وشبكات الدفع ونقل األمـوال أثـره   
ع يف التمويل واإلقراض، ومن ذلـك  البالغ يف تعزيز قدرات البنوك واملصارف على التوسُّ

آليات حتويل الرواتب بشكٍل مباشر إىل حسابات العمالء يف املصارف ال  أصبحت توفِّر 
 .ضمانًا كباًا هلا عند التمويل

                                           
مجع مديونية، ومديونية مصدٌر صناعيٌّ قياسيٌّ ِزيَد يف آخره حرفان مها ياء مشددة  م تاء تأنيـث  : املديونيات (1)

 يِنمربوطة، صار هبذه الزيادة امسًا دااًل على معىًن جمرَّد مل يكن يدلُّ عليه قبل الزيادة، وهذا املعىن هو كريرة الـدَّ 
: جاء يف تاج العـروس للزبيـدي   .نْيوهو كريا الدَّ( مديون)اق فيه، والدليل على ذلك أهنا مأخوذة من واإلغر

َداَن : ، وِفْعُلها-بفتح الع - (َدَين)، وهي مشتقة من األصل (45/51" )َكريٌا ما َعَلْيِه من الدَّْين: رجٌل َمْديوٌن"
مجع الدَّْين ُدُيون، : "جاء يف معجم الع  للخليل ابن أمحد ما نصه. ينوَأَدان واسَتَدان وَتديَّن وادَّان، كلها من الدَّ

قد َرِكَبه َديٌن، وَمديٌن : ورجٌل َمْدُيون. وَأَدْنُت فالنًا َأديُنه أي َأعطيُته َدْينًا. وكلُّ شيٍء مل يكن حاضرًا فهو َدْيٌن
لسان العرب، ابـن  : ، وينظر(71/ 9" )اَن مبعىًن واحدعليه َديٌن، وقد اسَتداَن وَتَديََّن واّد: ورجٌل داِئٌن. أجَوُد
  .(449/ 5) منظور
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 -البنك املركزي–ونتيجًة لذلك فقد أظهر أحدث تقارير مؤسسة النقِد العريب السعودي 
مبا تشتمل –سع يف منح القروض والتمويالت لألفراد م إىل التو1888اجتاه البنوك منذ عام 

عليه من متويالت عقارية، ومتويل شراء السيارات واملركبات، وقروض بطاقات االئتمان، 
مليـار   173م إىل حوايل 1001مليار ريال يف هناية العام  4983لترتفع من حنو  -وغاها

 (1).م1009ريال يف هناية عام 
تمويالت ال  تستهدف القطـاع اخلـاص مـن شـركات     هذا فضاًل عن القروض وال

ومؤسسات حيث بلغ إمجايل مطلوبات املصارف على القطاع اخلاص يف اململكة هناية العام 
  (1).مليار ريال 74381م قرابة 1009

–هذا ويف ظلِّ وجوِد بعِض القيود النظامية ال  تفرضها اجلهات الرقابيـة واإلشـرافية   
اشـتراط أال يزيـد إمجـايل    : مريل–عمليات التمويل واإلقراض  على -كالبنوك املركزية

االستقطاع الشهري الذي ُيخصم من راتب املوظف لسداد األقساط املسَتَحقَّة للبنوك نظا 
من راتبه الشهري، وأال يزيد إمجايل التمويالت ال  تقدمها البنـوك  % 44متويالهتا عن 

، باإلضـافِة إىل الشـروط   -ل الشـهري ضعف راتب العمي 17لعمالئها من األفراد عن 
يف ظلِّ هذه الشروط مع . الداخلية ال  تفرضها إدارات البنوك ذاهتا ملعاجلة خماطر العمالء

ارتباط السواد األعظم من عمالء البنوك من أفراد وشركات بعقود متويـل مـع البنـوك    
ديونياهتم القائمـة  واملصارف، فقد برزت حاجُة عدٍد ليس باليسا من العمالء إىل سداد م

 .لبنك من ِقَبِل بنٍك آخر
( شراء املديونيات املؤجَّلة للبنوك)وعليه فقد نشأ يف الواقع املصريف املعاصر ما ُيسمَّى بـ 

إىل مصرٍف  -فرٌد أو منشأة-أن يتقدٌَّم مديٌن : "، واملراُد به(سداد مديونيات البنوك)أو 
 ".دينه القائم لدائٍن آسر، ِوفَق آليٍَّة حمدَّدة -دأو ميوِّله ليتمكَّن من سدا-ليسدِّد عنه 

 
 

                                           
، اإلدارة العامـة  "م1008هـ 1340أحدث التطورات االقتصادية "التقرير السنوي اخلامس واألربعون : ينظر (1)

  .(14 -11: )لألحباث االقتصادية واإلحصاء، مؤسسة النقد العريب السعودي ص
  (.11: )املرجع السابق ص (1)
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 :شرٌح وبيان
 

ُعبَِّر بذلك ألنَّ طبيعة هذا النوع من العقوِد يكون منشُأه العميُل املديُن، ": يتقدَّم مديٌن" -
ال البنك الدائن؛ وعليِه فليس داخاًل ضمَن نطاِق هذا املنَتج العقود ال  يكون الـدائن  

، وبيـع  Securitizationعقود التوريق : ما ميلكه من ديون، مريل هو من يعرض بيَع
كما سيأيت –وذلك الختالف الغرض واآللية بينهما  (1)؛Factoringالديون التجارية 

 .-بياُن شيٍء منه الحقًا

حيث إن من يستفيُد من هذا النوِع من العقـود يشـمل األفـراد،    ": فرٌد أو منشأة" -
 .والشركات واملؤسسات

قيٌد ُيخِرج مريل هذا النوع من العمليات ال  ُتَنفَّذ من خالل أشخاص ": صرفإىل م" -
وقد احُتِرَز هبذا القيد لكون نطاق البحث يف هذه الرسـالِة  . أو جهات ليست بنوكًا

 .مقَتصٌر على عقود التمويل يف املصارف دوَن غِاها

إمنا تتمُّ من خالل تقدمِي  حيث إن بعض صوِر هذا املنَتج": أو ميوِّله ليتمكَّن من سداد" -
البنِك متوياًل للعميل ليسدَِّد به مديونيته القائمة لبنٍك آخر، ال أن يقوم البنك بسـداد  

 .-كما سيأيت تفصيل ذلك الحقًا-املديونية القائمة للبنك اآلخر مباشرًة 

تشمل الدين الناشئ عن متويٍل مباٍح منضبٍط بالضوابط الشـرعية، والـديون   ": دينه" -
 .لناشئة عن عقوِد متويٍل حمرَّمة كالقروض الربويةا

 .تشمل ما مل يسدَّد من الديون سواٌء أحلَّ أجله، أم مل حِيّل": دينه القائم" -

قيٌد إلخراج عمليات سداد املديونيات ال  جيريها املصِرف لسداد ديٍن ": لدائٍن آخر" -
ُذ لتمويِل العمالِء املتعريرين مما ، كعمليات التمويل ال  ُتنفَّ(أي للمصرف نفسه)قائٍم له 

وقد احُتِرَز هبذا القيد لكون عنوان . ميكنهم من سداد مديونياهتم القائمة للمصرف ذاِته
 ".املديونيات املؤجَّلة للغا"الفصل يقتصر على 

                                           
تفصياًل، مع اإلشارة لبعض بدائلها  -التوريق، وبيع الديون التجارية–سيأيت التعريف هبذين النوع  من العقود  (1)

  .من الباب الرياين من هذه الرسالة مبشيئة اهلل -"شراء حمافظ األعيان املؤجرة"–الشرعية يف الفصل الرياين 
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 أو–حيُث يتعاَقد املصِرف مع العميل على آليَّة سداِد الدَّيِن، والعقد ": ِوفَق آليٍَّة حمدَّدة" -
الذي سيتمُّ من خالله ذلك، وربح املصرف من العملية، وآلية استرباحه، وما  -العقود

 .يقترن بذلك من شروٍط وضمانات وإجراءات

 

هذا وإنَّ من أبرز ما يدفع مديين البنوك لطلب سداد مديونياهتم القائمة لبنوك أخرى مـا  
 :يأيت
 :ختفيض الدين القائم يف ذمة العميل .1

يض الرِّبح الذي يدفعه على التمويل القائم، حيث يكون العميل وذلك من خالل ختف
قد أبرم عقد متويل متوسط أو طويل األجل بربٍح ثابت مرتفع، وبعد مـرور مـدة   

يف بعض األحيان تنخفض إىل النصف مـن الـرِّبح   –تنخفض فيها مؤشرات األرباح 
دُِّم متوياًل بربٍح منخفض ، فيتقدَُّم إىل مصرٍف يق-الذي تعاقد به يف عقد التمويل األول

، -وبذلك يسقط عنه جزٌء من األرباح–ليسدَِّد دينه القائم للدائِن األول سدادًا مبكرًا 
 .  مَّ ميوِّله البنُك الرياين متوياًل جديدًا بربٍح أقّل

هذا وإن املتأمل يف مريل هذه احلاالت جيُد فيها مصلحًة للعميل، من حيـث ختفـيض   
ه، وتقليل العبء عنه، كما إن فيها مصلحًة عامة من جهة إذكاء الدين الريابت يف ذمت

املنافسة اإلجيابية ب  البنوك من جهِة ختفيِض نسبِة األرباح ال  تفرضـها يف عقـود   
التمويل؛ حىت تستطيع احملافظة على عمالئها، واستقطاب عمالء من بنوٍك أخـرى،  

 .وهو ما يرجع يف احملصِّلة على عموم الناس بالنفع
 

مقـدار  ختفيض : إدارة التزامات العميل املالية ِوفق احتياجاته وقدراته على الدفع، مريل .1
، مما يساعده على خفض التكـاليف  سَتقَطع من راتب العميلالقسط الشهري الذي ُي

، ويتحقَّق ذلك بتخفيض مقـدار الـرِّبِح   الشهرية واالستفادة من الراتب بشكل أكرب
ومن جهٍة أخرى من خالل متديد فترة سـداد   (1)جهة،الذي يدفعه على التمويل من 

                                           
  .كما سبق بيانه يف النقطة األوىل أعاله (1)



        
 شراء المديونيات المؤجلة على الغير  
 

 

087 

الّدين عن طريق إنشاء عقد متويٍل جديٍد أطوَل مدة من العقد األول؛ مما ميكِّنـه مـن   
 .ختفيض األقساط الشهرية، ومقدار االستقطاع من راتبه الشهري

 

 :للحصول على خدمٍة مصرفيٍَّة أفضل .4

فإنَّ راتبه الشهري يظلُّ حموَّاًل على ذلك البنك،  من املعلوم أنَّ العميل مادام مدينًا لبنك
مما يعيقه من االنتقال إىل بنٍك آخر حىت سداد كامل دينه، وقد يكون مستوى اخلدمة 
والعناية بالعميل الذي يقدمه البنك الدائن متدنيًا؛ وعليه فإنه بسداد ديِن هذا البنـِك  

أو لالنتقال إىل بنك  ،م خدمًة أفضليتمكَُّن من االنتقال إىل بنٍك أو مصرٍف آخر يقدِّ
من خالل سداد البنك الرياين آخر يقدِّم خدمة أو عقدًا ال يقدمه البنك األول، وذلك 

وهو ما يعزز حرص البنوك على تقدمي خدمة أفضـل  . القائم للبنك األول العميل دين
 .للمحافظة على عمالئهم

 

 : االنتقال من بنك ربوي إىل مصرف إسالمي .3

شار املصارف اإلسالمية وتقدميها جلميع اخلدمات املصرفية بصيغٍة مباحة، فقـد  مع انت
يرغُب عميٌل يف إهناِء عالقته مع بنٍك ربوي، ولكنه ال يستطيع االنتقال إىل مصـرف  

؛ فـإذا سـدَّد املصـرف    -أو غا ربوي–إسالمي لكونه مدينًا للبنك بقرٍض ربوي 
وي متكَّن العميل حينئذ من التخلص واالنتقال اإلسالمي دين العميل القائم للبنك الرب

 .إىل املصرف اإلسالمي
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 أبرز بدائل شراء املديونيات املؤجلة على الغري يف املصارف اإلسالمية

 
ملا كان حملَّ اتفاٍق حترمي اآللية التقليدية لشراء املديونيات املؤجَّلة على الغا ال  تنتـهجها  

اهلا ؛ الشتمأقلَّ منهعلى شراء دين العميل النقدي املؤجَّل بنقٍد  البنوك التقليدية، وال  تقوم
حيث إن شراَء الديِن النقدي املؤجَّل الذي قيمته مائة ألـف إىل   ،على ربا الفضل والنسيئة

 (1).احملرَّم بالنص واإلمجاع ةسنٍة بريمان  ألٍف حالَّة يشتمُل على ربا الفضل والنسيئ
 :اجلماعية واجملامع الفقهية، ومن أمريلة ذلك وقد أكدت ذلك هيئات الفتوى

ال : "، والذي جاء فيه ما نصُّه(3/11) 101: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ذي الرقم
إلفضـائه   ؛ل من جنسه أو من غا جنسهجيوز بيع الدين املؤجل من غا املدين بنقد معجَّ

 (1)".آجل أو بيٍع عن قرٍضوال فرق يف ذلك ب  كون الدين ناشئًا  ...إىل الربا، 
بيع : )يف موضوع الصادرجملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة وقرار 
بيع الدين له صور عديدة؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، وجيمع : "، وفيه(الدين

بيع  :، مريلربا الفضل، وربا الّنساء، يف صورة ّما: الصور املمنوعة وجود أحد نوعي الربا
 (4)".الدين الربوي جبنسه

وعليه فقد سعت املصارف اإلسالمية إىل استحداِث بدائَل منضبطة بالضوابط الشـرعية  
أو ما ُيسمَّى بشراِء املـديونيات  –لتسديد مديونيات العمالء للبنوك واملصارف األخرى 

 :، وإن من أبرز ما اقُتَرح يف ذلك منتجان مها-املؤجَّلة

                                           
 نقدًا يُنفإن كان الدَّ: "اتفاق الفقهاء على حترمي بيِع الدين النقدي بنقٍد؛ حيث قال -رمحه اهلل–نقل ابن رجب  (1)

  (.418/ 1)تقرير القواعد، ابن رجب ". ألنه صرف بنسيئة ؛مل جيز بال خالف بنقٍد يَعوِب
املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف مؤمتره احلادي عشر  القرار صادر عن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة (1)

  .هـ40/7/1318 -15يف املنامة مبملكة البحرين خالل الفترة 
يف دورته السادسـة عشـرة    -التابع لرابطة العامل اإلسالمي– جملس اجملمع الفقهي اإلسالميالقرار صادر عن  (4)

: من املعيار الشرعي رقـم ( 5/1)الفقرة : ينظر، وهـ11/10/1311-11 خالل الفترة املنعقدة مبكة املكرمة
الصادر عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وغاها من املواِضـع يف  ( 11)

  .املعايا ال  تؤكد املعىن نفسه
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لة بِسلَع حاضرة: ولالمنتج األ  شراء المديونيات المؤجَّ

 
إنَّ من أبرز البدائل املطروحة يف املصرفية اإلسالمية املعاصرة لشراء املديونيات هو شراؤها 
بأعياٍن وِسَلٍع حاضرة، حبيث يقوم املصِرف بشراِء مديونية العميل القائمة لبنٍك أو مصرٍف 

 (1).لٍع حاضرةآخر من خالل املعاوضة عليها بأعياٍن وِس
 

 شراء املديونيات املؤجَّلة بِسَلع حاضرةتصوير 
ميكُن إعطاُء تصوٍُّر عن هذا املنتج وتوصيِفه من خالل عرِضه يف صورِة خطواٍت ومراحل 

 : تنفيذ يف مريال، وذلك وفَق ما يأيت
 
يتعامل يتقدَّم عميٌل إىل مصِرٍف مبديًا الرغبة يف انتقال عالقته املصرفية من البنك الذي  .1

طلب سداد دينه القـائم  : معه حاليًا إىل هذا املصرف، ومن أهم ما يشتمل عليه ذلك
 .للمصرف اآلخر

خطـاب  : يشفع العميل طلبه بتقدمي األوراق واملستندات الرمسية ذات العالقة، مريـل  .1
تعريف براتبه من جهِة العمل، وُنس، من األوراق الريبوتية، وكشف حساب من البنك 

معه حاليًا، وبيان مبقدار الدين القائم، ومقدار اخلصم يف حال تعجيـل  الذي يتعامل 
 .السداد وغاها من الوثائق

يـتم االتفـاق    (1)بعد دراسة املصرف للطلب، والتحقق من املالءة االئتمانية للعميل، .4
املبدئي مع العميل على آلية شراء املديونية، ومقدار اخلصم الذي سُيمَنح للعميل بعـد  

 .صِرف هلا، وحنو ذلكشراِء امل

                                           
، البدائل الشرعية لتـداول  (118: )نزيه محاد ص/ د.قضايا فقهية معاصرة، أ: من أمريلة من اقترح هذا البديل (1)

  (.44: )الديون التداول السلعي، أسيد الكيالين، البدائل املشروعة لتداول الديون، عبدالستار القطان ص
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الذي يبلغ مائة ألف –يتقدم املصِرف إىل البنِك الدائن بطلِب شراِء ديِن عميله املدين  .3
أو –أسـهٍم مباحـٍة يف شـركِة    سلعٍة ك، مقابل -ريال مقسطه على مخِس سنوات

 .معيَّنة قيمتها احلالَّة مثانون ألفًا -شركات

األسهَم ال  ميلكهـا   -املشتري–ل املصِرُف بعد موافقِة البنِك الدائن على الريمن حيوِّ .5
ألفًا من حمفظته إىل حمفظة البنك الدائن، ويف املقابـل   90املتفق عليها ال  تبلغ قيمتها 

 .فإن استحقاق دين العميل ينتقل من البنك األول إىل املصرف الرياين

إىل  يعطي البنك إخالء طرٍف للعميل، وينقل العميل مبوجب ذلك عالقتـه البنكيـة   .1
 .املصرف، ويتمِّم إجراءات حتويل راتبه إىل املصرف

 يل خصمًا على مديونيته لتصبح تسع بناًء على االتفاق املبدئي فإن املصرف مينح العم .7
؛ وبذلك -فالآ عشرةأي أنه منحه خصمًا قدره –ألف مقسطة على مخِس سنوات 

 ربحفإن املصرف قد ينخفض مقدار القسط الشهري الذي يدفعه العميل، ويف املقابل 
 .، باإلضافة إىل انتقال العميل إليهفالآ عشرة

 
هذا ومع كون هذا البديل يتمتَّع مبرونة كباٍة، وسهولة يف التطبيق من الناحية النظرية، إال 
إنَّه يظهر للباحث أنَّ تطبيقه يف جمال شراِء مديونيات العمالء تكتنفه صعوبٌة كـباة مـن   

يقية يف الواقع املصريف املعاصر؛ ألن تنفيذه ينطوي علـى تعـارٍض يف   الناحية العملية التطب
املصاحل كبا ب  البنك الدائن، وب  املصرف الذي يريد شراَء الدَّيِن لنقِل العميِل إليـه،  

بقبوِل عرِض املصرف الراغب  -فضاًل عما يرغِّبه-كما إنَّه ال يوجد ما ُيلِزُم البنَك الدائن 
العميل؛ ألن البنك الدائن خيسر بذلك العالقة املصرفية مع عميله، فضاًل  يف شراِء مديونية

  (1).عن خسارته لربِح متويِل العميل

                                                                                                                         
من أهم اخلطوات ال  تتخذها كريٌا من املصارف السعودية يف هذه املرحلة مراجعة بيانات العميـل وسـجله    (1)

للتأكد من عدم تعريره يف سداد أي متويل، وعـدم   "مسة"ومات االئتمانية الشركة السعودية للمعلاالئتماين لدى 
  .إدراج امسه يف القائمة السوداء للعمالء املتعريرين ائتمانيًا

ال تتأتَّى هنا؛ إذ إنَّ هناَك فرقًا بَ  احلـال   -كحصوِل البنِك الدائن على السيولة-كما إنَّ فوائَد توريِق الديون  (1)
 =البنك بيَع مجلٍة من الديون اجملمَّعة للحصول على السيولة، أو للتخلص مما تشتمل عليه حمفظةال  يرغب فيها 
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ل: المنتج الثاني يَن األوَّ  إنشاء ديٍن جديٍد للعميل مع اشتراط سداده الدَّ

 
مك  ُيَعدُّ هذا املنتج أبرز البدائل ال  حظيت بتطبيق واسٍع يف املصارف اإلسـالمية لـت  

العمالء من سداد مديونياهتم القائمة للبنوك األخرى، والذي يتمُّ من خالل إبـرام عقـِد   
متويٍل مباح جديٍد مع العميل، واشتراط سداده لدينه القائم للبنك األول، وحتويل راتبـه  

 .على املصرف بعد ذلك مباشرة، ِضمَن شروٍط وإجراءاٍت حمدَّدة
 

 تصوير املنتج
ٍر عن هذا املنتج وتوصيِفه من خالل عرِضه يف صورِة خطواٍت ومراحل ميكُن إعطاُء تصوُّ

 : تنفيذ يف مريال، وذلك وفَق ما يأيت
 
يتقدَّم عميٌل إىل مصِرٍف مبديًا الرغبة يف انتقال عالقته املصرفية من البنك الذي يتعامل  .1

قـائم  معه حاليًا إىل هذا املصرف، ومن أهم ما يشتمل عليه ذلك طلب سداد دينه ال
 .للمصرف اآلخر، والذي يبلغ أربعة ومخس  ألِف ريال مقسط على ثالث سنوات

خطـاب  : أرفق العميل طلبه بتقدمي األوراق واملستندات الرمسية ذات العالقة، ومنـها  .1
تعريف براتبه من جهِة العمل، وُنس، من األوراق الريبوتية، وكشف حساب من البنك 

، ومقدار اخلصم -ريال 53،000-قدار الدين القائم الذي يتعامل معه حاليًا، وبيان مب
سيخصم البنك األول للعميل يف حاِل سداِده املبكِّر تسـعة  –يف حال تعجيل السداد 

 .-ريال يف حال السداد املبكر 35،000آالف ريال، أي أنه سيدفع 

                                                                                                                         
الديون املبيعة من ديوٍن متعريرة أو معدومة، وب  هذه الصورة ال  يعرض فيها بنٌك شراَء ديِن عميٍل حمدٍَّد، وهو =

ذلك من أوجه الفرِق ب  هذا املنتج حمل الدراسـة   إىل غا. ما يترّتب عليه خسارة العالقة املصرفية هلذا العميل
  . (Securitization And Factoring)وب  حاالت التوريق وبيع الديون التجارية
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ـ كسيارٍة باألجل سلعة بعد موافقِة املصِرف على الطلب فإنَّه يبيع من العميل  .4 ها قيمت
النقدية مخسة وأربعون ألف ريال مقسطة على ثالِث سنواٍت خبمس  ألـف ريـال،   

سيارة نقدًا، وأال يتصرف فيما الواشترط املصرف على العميل يف العقِد أن يبيَع العميل 
يتحصَّل من بيعها من سيولٍة نقدية إال يف سداد دينه األول، واشترَط عليه حتويَل راتبه 

 .البنك األول مبجرَِّد سداد ديِن

من غا البنـك  –فإنه يبيعها يف السوق  -حقيقة أو حكمًا–بعد قبض العميل للسيارة  .3
نقدًا  مَّ يسدد بقيمتها النقدية دينه القـائم للبنـك    -البائع، أو أيِّ طرٍف متواطٍئ معه

 . األول سدادًا مبكِّرًا

عالقته البنكيـة إىل   يعطي البنك األول إخالء طرٍف للعميل، وتبعًا لذلك ينقل العميل .5
 .املصرف، ويتّم إجراءات حتويل راتبه إىل املصرف

 
هذا وإنَّ هذه اآللية هي األكرير تطبيقًا يف املصارف اإلسالمية حاليًا، لتمك  العمالِء مـن  
سداد مديونياهتم القائمة للبنوك، واالنتقال للتعامل مع املصارف اإلسالمية تبعًا لذلك، إال 

 :تلف من مصرٍف إىل آخر يف بعض اخلطوات اإلجرائية، ومن أمههاإن التطبيقات خت
 
فبعض املصارف متنح العميل التمويل من : نوُع العقِد الذي يتم من خالله منُح التمويل -

خالل التورق املصريف املنظم يف السلع الدولية، وبعضها يف السلع احمللية، وبعضـها يف  
ل البيع اآلجل أو التأجا املقتـرن بوعـٍد   األسهم، وبعضها قد مينح التمويل من خال

 .بالتمليك وغا ذلك

كما إن املصارف تتفاوت من حيث الشروط والضوابط الشرعية ال  تلتزم هبا حىت يف  -
، فبعض املصارف ال تعيِّن السلعة املبيعة من العميل يف عقد -كالتورق–العقد الواحد 

تفعُل، وتتحقق من تعي  السلع قبـل   التورق املصريف، وال متكِّنه من قبضها، وبعضها
بيعها من العمالء، كما إن بعض املصارف متنع التورق يف السلع الدولية، وتسمح بـه  

 .يف السلع احمللية، إىل غا ذلك من أوجِه الفرِق ال  ال ختتصُّ هبذا املنتِج يف ذاته
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ر يف تطبيق هذا كما إنَّ من أهم اجلوانب اإلجرائية ال  قد ختتلف من مصرٍف إىل آخ -
اآلليات والشروط والضمانات ال  تتوثَّق هبا املصارف لسداد دينها؛ حيث : املنتج هو

إن من املعلوم أن أبرز الضمانات ال  تشترطها البنوك واملصارف لتمويل األفراد هـو  
حتويل الراتب الشهري على املصرف الدائن، وعدم متك  العميل املدين مـن حتويـل   

صرٍف أو بنٍك آخر حىت إمتام سداد كامل الدين؛ وعليه ولكوِن املصـارف  راتبه إىل م
يف هذا املنتج متنُح التمويل اجلديد للعميل لسداد دينه األول قبل حتويل راتبه فإهنا تلجأ 
إىل وضِع بعض القيود والشروط لتتوثَّق من سداد العميِل للدين األول وحتويل الراتب 

 :بعد ذلك، ومن هذه اإلجراءات

-كاألسهم–تشترط بعض املصارف أن يتمَّ بيع السِّلع املبيعِة باألجل من العميل  -
 .من خالهلا

وبعضها تضيف إىل ما سبق عدم متكِ  العميل من استالم السيولة النقدية الناجتـِة   -
عن بيع السلعة، وإمنا تسلمها إياه يف صيغة شيٍك صادر باسم البنك األول الدائن 

منه غاه، وبعضها تطلب من العميل حتويل املبلغ إىل البنـك   وال ميكن أن يستفيد
 .الدائن من خالهلا يف صيغِة حوالٍة مصرفية

تشترط بعض املصارف على العميل عند منحه التمويل الرياين أن يوكِّـل العميـُل    -
لتنفيذ اإلجراءات الرمسية ذات العالقة بتحويـِل   -أو من يعيِّنه املصرف–املصرَف 

 .نك األول الدائن بعد سداد كامِل دينهراتبه من الب

هذا وإن املتأمِّل يف هذه اإلجراءات جيُد أهنا يف مجلتها إمنا هتدف إىل حتقيـق هـدٍف   
واحد، وهو التوثُّق من حصوهلا على ضماٍن لسداد دينها، وأهم هذه الضـمانات يف  

 .حقِّ العمالء من األفراد هو حتويل الراتب
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 :الثاني المبحث
 شراء المديونيات المؤجلة على الغير حكم

 
 

شراء املديونيات املؤجلـة  "بناًء على ما سبق بيانه يف املبحث األول من كوِن أبرز بدائل 
إنشاء "، و"شراء املديونيات املؤجَّلة بِسَلع حاضرة: "يف املصارف اإلسالمية هي" على الغا

؛ وعليه فسيدرس الباحث حكم كـلٍّ  "ديٍن جديٍد للعميل مع اشتراط سداده الدَّيَن األوَّل
 :منهما يف مطلب، وذلك على النحو اآليت

 

 "شراء املديونيات املؤجَّلة بسِلَع حاضرة"حكم منتج : املطلب األول

  
، وال  تتلخص يف -يف املبحث األول–إنَّ املتأمِّل يف هيكلِة هذا املنتج ال  سبق توصيفها 

 -البنك أو املصـرف األول –قديِّ املؤجَّل من دائنه كون املصِرف يشتري ديَن العميل الن
بيِع الديِن املؤجَّل ِمن غـا  : بعٍ  حالٍَّة؛ لَيظَهُر له أن حكمه إمنا يتأسَّس على حكم مسألة

 : َمن هو عليه بريمٍن حاّل، ال  اختلف الفقهاء يف حكمها على ثالثة أقوال
 
 
 
 
 

 :القول األول
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يف -واحلنابلة  (1)،-يف األظهر عندهم–والشافعية  (1)ية،ذهب مجهور أهل العلم من احلنف
إىل حترمي بيِع  (4)-أشهر الروايت  عن اإلمام أمحد، وهو ظاهر املذهب والصحيح املفىت به

 .الدَّين املؤجَّل من غِا املديِن بريمٍن حاّل مطلقًا
 

 :دليل القول األول
تسليم املبيع، وهو ما ينتفي عن بيـِع   إن من شروط صحِة البيِع اجملَمِع عليها القدرة على

الديِن من غِا من هو عليه؛ ألن املدين قد جيحُد الدَّين أو ال يوفيه، فكان املبيـُع بـذلك   
 (3).مشتماًل على خماطرٍة وغرر، كما إن تسليمه للمشتري غا متحقِّق فكان حمرَّمًا لذلك

 

 :املناقشة
 :دة، منهاُنوقش ما علََّل به احملرِّمون من أوجٍه ع

كوِن املبيِع غَا مقدوِر التسليم؛ إذ األصل يف الدين على املدين املليء القادر عدُم  منع .1
املماطلة واجلحود فيكون بذلك مقدور التسليم،  م إنه ُيشترط لصحة بيِع الدين علـى  

 .غِا من عليه انتفاء الربا والغرر عنه

ع بيـع املـودَ  على و ى الدَّين،علحلوالِة بيع الدَّين من غِا من عليه جائز قياسًا على ا .1
 (5).ي يف كلٍّ منهاكماحلقبض ؛ جبامع الواملعار

 
 

 :القول الثاين

                                           
، البحر الرائق، ابن (139/ 5)، بدائع الصنائع، الكاساين (131/ 15)، (11/ 13)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)

 (.190/ 5)جنيم 
  (.81/ 3)، هناية احملتاج، الرملي (441/ 8)نووي اجملموع، ال: ينظر (1)
، شرح منتهى اإلرادات، (111/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (449/ 1)احملرر، أبو اجملد الربكات ابن تيمية : ينظر (4)

  (.111/ 4)البهويت 
  (.44/ 4)، كشاف القناع، البهويت (139/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (3)
  (.304/ 18)موع فتاوى ورسائل شيِ، اإلسالم ابن تيمية جم: ينظر (5)
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ذهب املالكية إىل التفريِق ب  ديِن السَّلِم وغاه؛ فإن كان ديَن سلٍم فقد جوَّزوا بيعه مـن  
فقد أجازوا بيعه مـن  غا املدين بريمٍن حالٍّ إذا مل يكن طعامًا، وأما إذا مل يكن ديَن سلٍم 

عنـه سـائر    ئيـه ن، وُتوالربـا تباعد بينه وب  الغرر  غِا املديِن بريمٍن حالٍّ بشروط مثانية
 (1):هي ريمانيةالاحملظورات، وهذه الّشروط 

 .من بيع الّدين بالّدين؛ حىت ال يكون الريمندفع أن يعّجل املشتري  .1
؛ ألنه إذا بيع جبنسه بزيادة كان همساويًا ل هكون شريطةأن يباع بغا جنسه، أو جبنسه  .1

 .سلفًا بزيادة، وهو ممنوع
 .الشتراط الّتقابض يف صّحة بيعها ؛أاّل يكون ذهبًا بفّضٍة وال عكسه .4
احترازًا مّما لو كان طعامًا، إذ ال جيوز بيعـه   ؛ين مّما جيوز بيعه قبل قبضهأن يكون الدَّ .3

 .قبل قبضه
 ين خيتلُفألّن عوض الدَّ ؛من فقٍر أو غىًن حاُله معَللُي ؛أن يكون املدين حاضرًا يف البلد .5

 .املدين، واملبيع ال يصّح أن يكون جمهواًل حاِل باختالِف
أن يكون املدين مقّرًا بالّدين، فإن كان منكرًا له فال جيوز بيع دينه ولو كان ثابتًا بالبّينة  .1

 .الشقاق والنزاع سداًّ لباب
 .وذلك ليمكن استخالص الدين منه إذا امتنع أن يكون املدين ممن تأخذه األحكام؛ .7

إعنات املدين واإلضرار ؛ لئال يتوصَّل بذلك إىل أاّل يكون ب  املشتري واملدين عداوة .9
 .به

 
 
 
 

 :دليل القول الثاين

                                           
/ 4)، الشرح الكبا، الدردير (489 -487/ 5)، حاشية اخلرشي (177/ 10)االستذكار، ابن عبدالرب : ينظر (1)

14.)  
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بيُع الديِن من غِا املدين مبا سبق ذكره من شروط بيٌع صحيٌح استجمَع شروط الصـحة،  
اِد العقوِد من الربا والغرر واجلهالة وأكل أمـوال النـاس   وانتفت عنه املوانع وأسباب فس

 . بالباطل
 

 :القول الثالث
اختارها شيُ، اإلسالِم ابُن  (1)واإلمام أمحد يف روايٍة (1)،-يف وجٍه عندهم-ذهب الشافعية 

 عليه بريمٍن حـالٍّ دون هو إىل جواِز بيِع الدَّيِن املؤجل من غِا من  (3)وابن القيِّم (4)تيمية،
 .التفريق ب  ديِن السَّلِم وغِاه

 
 :دليل القول الثالث

يسَتَدلُّ هلذا القول مبريِل دليل القوِل الرياين، إال من جهِة عدِم التفريق ب  ديِن السَّلِم وغاه؛ 
فمذهب مالـك  : "-رمحه اهلل–ألن دين السلم مبيع، حيث يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 

عنده بيع سائر الديون مـن   كما جيوُز ،من غا املستسلف [يهاملسَلم ف: أي] أنه جيوز بيعه
ين من مواضع بيع الدَّ إحدى الروايت  عن أمحد نص عليه يف وهذا أيضًا ،غا من هو عليه
وكالمها منصوص عن أمحد  ،م ممن هو عليهَلدين السَّ على بيِع كما نصَّ ،غا من هو عليه

 ،ليس يف كتب كريا من متأخري أصـحابه  ن كان ذلكإو ،يف أجوبة كرياة من أجوبته
  (5)".مبيع ِمَلوذلك ألن دين السَّ ؛وهذا القول أصح وهو قياس أصول أمحد

 
 

 :الترجيح

                                           
  (.111/ 1)املنريور، الزركشي : ينظر (1)
  (.111/ 5)داوي ، اإلنصاف، املر(180/ 3)املبدع شرح املقنع، ابن مفلح : ينظر (1)
  (.184: )ية من االختيارات الفقهية، البعلي صم، واألخبار العل(501/ 18)جمموع الفتاوى : ينظر (4)
  (.487/ 5)إعالم املوقع  : ينظر (3)
  (.501/ 18)جمموع الفتاوى  (5)
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 -واهلل أعلـم بالصـواب  –بعد تأمل ما سبق إيراده من أقوال وأدلة فإنَّ يظهر للباحـث  
ء الربا والغرر عنه؛ وعليه رجحان القول جبواز بيِع الديِن املؤجَّل من غا املدين شريطة انتفا

فال يصح بيُع الدين النقدي املؤجَّل بريمٍن نقديٍّ حال؛ لكونه من الربا، كما ال جيوز بيـع  
الّدين املؤجَّل إذا كان املديُن منكرًا للدين وجاحدًا له؛ ألن يف ذلك غررًا من جهة قـدرة  

 .املشتري على حتصيِل الدَّين من املدين
لكون األصل يف العقود الصحة، وألنه مل يشتمل بيـع الـديِن   وقد رجَّح الباحث ذلك 

 .املؤجَّل من غا املدين بريمٍن حال على ما ينقله عن هذا األصل من حمظور كالربا والغرر
هذا وقد ذهبت اجملامع الفقهية إىل ترجيح جواز هذا الصورة من بيِع الدَّين، ومن أمريلـة  

 بشـأن قهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة جملس اجملمع الفما نّص عليه قرار : ذلك
األوراق  حلسـمِ  رعيَّالشَّ البديَل أنَّ يرى اجملمُع: "، والذي جاء فيه(بيع الدين: )موضوع

البائع إياها عند العقد،  ِمشريطة تسلُّ( السلع)التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض 
تجارية؛ ألنه ال مانع شرعًا من شراء الشخص من قيمة الورقة ال السلعة أقلَّ ولو كان مثُن

  (1)".سلعة بريمن مؤجل أكرير من مثنها احلايل
علـى  ( 7/17) 159: كذلك فقد نص جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراره ذي الرقم

 :دين يف إحدى الصور التاليـة بيع الدائن دينه لغا امل: من صور بيع الدين اجلائزة: "اآليت
 (1)".سلعة معينةبيع الدين ب... 
 

شـراء املـديونيات   "جواز منتج  -واهلل أعلم بالصواب-وعليه فإن الذي يظهر للباحث 
 ."املؤجَّلة بِسَلع حاضرة

 
 

                                           
دورته السادسـة عشـرة    يف -التابع لرابطة العامل اإلسالمي– جملس اجملمع الفقهي اإلسالميالقرار صادر عن  (1)

 .هـ11/10/1311-11 خالل الفترة املنعقدة مبكة املكرمة
  .هـ1/1/1317 -19/5الصادر عن جملس اجملمع املنعقد يف دورته السابعة عشرة بَعمَّان خالل الفترة  (1)
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 "إنشاء دينٍ جديد  للعميل مع اشرتاٍ سداده الدَّينَ األوَّل"حكم منتج : املطلب الثاني

 
ج جيد أهنا تقوم على ركيزت  رئيسـت ،  إنَّ املتأمَِّل فيما سبق تفصيله من هيكلِة هذا املنَت

إنشاُء املديونية وتنفيذ عقِد التَّمويل مع العميل، والشروط اجلعليَّة يف العقد ال  يتوثَّق : مها
 .هبا املصرف من تسديد العميل للدين األول، وتنفيذه لتحويل راتبه بعد ذلك

 :ثة على النحو اآليتهذا وسيبيِّن الباحث حكم هذا املنتج من خالل حماوَر ثال 
 

إنَّ من أهم ما ينبين عليه احلكَم الشَّرعيَّ للمنتج هو نوع العقِد الذي ُيَموَُّل العميـُل  : أواًل
 .من خالله، ومدى توفِِّر الضَّوابط الشرعية يف تنفيذه

أن يتمَّ تنفيذ التمويـُل وإنشـاُء   : وعليه فإنَّ من أهم الضواِبط الشرعية جلواز هذا املنتج
ديونيَِّة ِوفَق أحد عقوِد التمويل الشرعيَّة املباحة، مع أمهية استيفاء الضـوابط الشـرعية   امل

لذلك العقِد، وسالمته من املوانع واحملظورات؛ وعليه فإنَّ تطبيق هذا الضـابط يف آحـاِد   
كِم يف ح -املموِّل–التطبيقات املصرفية هلذا املنتج خاضٌع الجتهاِد اهليئة الشَّرعية للمصِرِف 
 .العقِد الذي سيتمُّ التمويل من خالله، وللضوابِط الشرعية هلذا العقد

 
اشتراط : مريل-اشتملت هيكلُة املنتج على مجلٍة من الشروط اجَلعليَّة واملقيِّدة للملكية : ثانيًا

توكيل املصرف يف تنفيذ إجراءات حتويل راتب العميل، أو اشتراط عـدم التصـرف يف   
، وهذه الشُّروط -اجتة عن عقد التمويل إال يف تسديد دين البنك األولالسيولة النقدية الن

اجَلْعلية شروط جائزة، وال تؤول إىل حمرَّم، فيجب على العاقدين الوفاء هبا؛ ألن األصل يف 
 (1).الشروط والعقود الصحة، وهو مذهب مجهور العلماء

  مل ختالف الشرع يف مجيع الشروط ال تصحُّ: "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
البيـع   صحَّ ؛ها فهو أحق هبا بالريمنإن باَع :فلو باع جارية وشرط على املشتري ،العقود

                                           
 (.  107/ 4) ، ابن القيمإعالم املوقع : ينظر (1)
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 ،الشرطهذا على صحة  وعن أمحد حنو العشرين نصًا  والشرط ونقل عن ابن مسعود
ط أن شـر ب ن اشترى أمًةأمحد عمَّ اإلماَم (1)سأل أبو طالب. وأنه حيرم الوطء لنقص امللك

وهذا من أمحد يقتضي أنه إذا شرط على البـائع   .ال بأس به :قال ؟ى هبا ال للخدمةرََّسيَت
كاشتراط  ،والشرط البيُع ه صحَّبيع نفِسمللبائع أو لل يف البيع مما هو مقصوٌد ركًاأو َت عاًلِف

ومريل هذا أن يبيعـه بشـرط أن    .وقف داره عليه (1)وكما اشترط عريمان لصهيب ،العتق
 ،ال يستعمله يف العمل الفـالين أن  شرط أو ،ه من ذلك البلدخرَجال ُيشرط أن  أو ،هَميعلِّ

  (4)".ال يهبه ال يبيعه أو أو ،أو يساويه يف املطعم ،وجهزأو أن ي
 

إنَّ من األمهية مبكان أن ُيشتَرط جلواز هذه الصيغة أال يكوَن بَ  البنوِك تواطؤ على : ثالثًا
ها، على وجٍه فيه قلٌب للدين بزيادٍة على املدين يف صيغة ثالثية؛ تسديد مديونيات عمالئ

كأن يتفق البنك الدائن مع بنٍك آخر على أن ميوَِّل البنك الرياين املدين ليسدَِّد ديَن البنـِك  
األوَّل بزيادة،  م يقوُم البنُك األوُل بتسديِد ديِن البنِك الرياين؛ وهو ما يؤول إىل كون البنك 

 .بزيادة من خالل التواطؤ مع بنٍك آخر -قلَب الديَن عليه-نسأ مدينه األول قد أ
وقد نصَّ أهل العلم على حترمِي صور قلِب الدين بصيغٍة ثالثية، ومن ذلك ما فصَّله اإلمـام  

اعلم أن أشدَّ أنواع الربا هو القلب املعروف عنـد النـاس   : "بقوله -رمحه اهلل–السعدي 
إما أن تقضي ديين وإما أن تريب، وهبذا أنزل اهلل تعـاىل  : ن قال لهالذي إذا حلَّ مدينه الدَّي

وهـذا الربـا    (3)،ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى ژ: قوله تعاىل
وقد زيَّن لكريٍا . الصريح الذي ال يشكُّ أحٌد من املسلم  يف حترمِيه، وأنه من أكرب الكبائر

                                           
تخّصص بصحبة اإلمام أمحد بن حنبل، روى عنه مسائل كرياة، قال عنه أمحد بن ُحميد امُلْشكاين امل :أبو طالب (1)

/ 1)طبقات احلنابلة، ابن أيب يعلـى  : ينظر يف ترمجته. هـ133، توّفي سنة "كان أمحد يكرمه وجيله: "اخلالل
  .(85/ 1)، واملقصد األرشد، ابن مفلح (91

ب قِّن بين مالك بن عمرو بن متيم، وهو الرومي، ُلأبو حيىي صهيب بن سنان بن مالك الّنمري، وأمه م: صهيب (1)
ينظـر يف  . هـ49: بذلك؛ ألن الروم سبوه صغاًا، صحايّب جليل من الّسابق  األّول  يف اإلسالم، توّفي سنة

  .(338/ 4)، واإلصابة، ابن حجر (17/ 1)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ترمجته
  (.194: )لفقهية، البعلي صاألخبار العلمية من االختيارات ا (4)
  .(140: )سورة آل عمران، اآلية (3)
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بأنواٍع من احليل؛ حذرًا من شـناعة  من املعامل  الشيطاُن يف هذا النوع أن يتحيَّلوا عليه 
ويريد صاحب الدَّين احلاّل ... أن حيلَّ له على مديٍن ديٌن، : صورته الصرحية بأموٍر، منها

اذهب إىل فالن واستقرض منه ما توفيين به إياه، فإذا حصل الوفاء : أن يقلبه عليه، فيقول
: د يقول صاحب الدين للمقرضديَّنتك، فُتوِفي املقرض من ذلك، وقد يتواطؤ الريالثة، وق

أقرضه وأنا ضامٌن لك، أو يعلمه بصورِة احلال، فيريق املقرض بصاحب الدَّين، وقد ال يقول 
شيئًا، ولكنه متواطئ على أن يقرض املدين، فإذا صحح عليه ردَّ عليه قرضه؛ فهذه األمور 

لقرض املذكور على هـذا  واهلل يعلم، والناس يعلمون أن ا. كلها ِحَيٌل قريبٌة لقلِب الدَّيِن
ومجيع األدلة من الكتـاب  .. الوجه ليس قرضًا حقيقيًا، وأهنم يتوسلون بصورته إىل الربا،

والسنة الدالة على حترمي احِلَيل على إسقاط الواجبات، واستحالل احملرَّمات تدلُّ على حترمِي 
قلَب الديِن على مدينه  وهذه احليل املذكورة من أسهِل احِلَيل لكلِّ أحٍد يريُد.. مريل ذلك، 

املوسر أو املعسر، يقدر أن يتوسل إىل مراده هبذه الطريقة ال  يعلمون مجيعًا أهنـا غـا   
 (1)".مقصودة

هذا وإن كان من األمهية مبكان ما سبق من اشتراط عدم وجوِد تواطؤ ب  البنوك علـى  
قلـب الـدين   )املدين تسديد مديونيات عمالئها، على وجٍه فيه قلٌب للدين بزيادٍة على 

، إال إنه يظهر للباحث أن وجوَد هتمة التواطؤ ب  البنوك يف تسديد مـديونيات  (الريالثي
عمالئها القائمة لالنتقال إىل مصارف أخرى ِشْبُه منتفيٍة يف الواقع املصريف املعاصر يف كريٍا 

ك، حيث من الصور واألحوال؛ وذلك لوجود تعارض مصاحل ب  البنوك واملصارف يف ذل
أثبت الواقع أن املصارف تعيق تسديد البنوك واملصارف األخرى ملديونية عمالئها، كمـا  

فضاًل عن أن تتواطأ مـع البنـوك   –إن كرياًا منها تسعى إىل عرقلِة ذلك بقدِر استطاعتها 
 . ؛ حىت ال ينتقل العمالء إىل البنوك األخرى-األخرى لسداد مديونية عمالئها

أشارت بعض التقارير إىل ما ذكر، ورصدت بعض األسـاليب الـ     وتأكيدًا لذلك فقد
تنتهجها بعض املصارف والبنوك إلعاقة تسديد املصارف األخرى ملديونيـة عمالئهـا،   

احتدمت املنافسـُة بـ    : "وانتقاهلم إىل مصارف أخرى، ومما جاَء يف أحد هذه التقارير

                                           
  .(451 -450) :ص، الفتاوى السعدية (1)
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شخصية، ودفع هذا التنـافس   البنوك على جذب العمالء للحصول على قروض ومتويالت
قيام عدٍد من البنوك بتعطيِل شراء املديونيات لعدٍد كبا من العمالء، وعرقلت بنوك أخرى 
عمليات شراء املديونيات للعمالء لعدم فقدان عمالئها، ويتمريل ذلك يف رفـض قبـول   

ملموِّل، أو احلواالت الصادرة من البنوك ال  تنصُّ على سداد مديونية العميل لدى البنك ا
من خالل عدم إعفاء العمالء من رحبية املدة املتبقية وأخذها بالكامل هبامش الربح نفسـه  
عند احلصول على التمويل، فضاًل عن عدم قبول الشيك املصريف لسداد املديونية، وبعض 
البنوك الدائنة تعمد إىل تأخا حصول العميل على طلب إخالء طرف ملـدة تصـل إىل   

ض احلاالت، األمر الذي يصيب العميل باإلحباط وامللل، وبالتايل يتوقف عن شهرين يف بع
طلب سداد املديونية، كما إن بعض العمالء يواجهون أيضا مشاكل مع البنوك املموِّلـة،  
حيث إهنا ال متنحهم شهادة مديونية وال كشف حساب، وتطالبهم بسداد كامـل مبلـغ   

  (1)".التمويل
 

إنشاء ديٍن جديٍد للعميل مع اشوتراط سوداده   "منتج كم سالصة رأي الباحث يف ح
  (1)"الدَّيَن األوَّل

 
جواُز هـذا املنـتج    -واهلل أعلم بالصواب–من خالل ما سبق عرضه فإنه يظهر للباحث 
 :  شريطة استجماعه الضوابط الشرعية اآلتية

الشرعيَّة اجملـازة، مـع    أن يتمَّ تنفيذ التمويُل وإنشاُء املديونيَِّة ِوفَق أحد عقوِد التمويل .1
 .أمهية استيفاء الضوابط الشرعية لذلك العقِد، وسالمته من املوانع واحملظورات

                                           
بنوك السعودية تتنافس على اإلقراض بفوائـد منخفضـة لتصـريف    : "مقتبس بتصرف يسا من تقرير بعنوان (1)

ــيولة ــع" الس ــور يف موق ــت: منش ــواق ن ــرابط   ،األس ــى ال ــت، عل ــبكة اإلنترن ــى ش : اآليتعل
www.alaswaq.net/articles/2008/04/18/15363.html 

شـراء  "مع كون هذا املنتج ُيَعدُّ أحد بدائل شراء املديونيات املؤجَّلة على الغا، إال إنه ال يصحُّ تسميته بــ   (1)
؛ ألن املصرف ال يشتري دين املتموِّل من دائنه األول، وإمنـا ميوِّلـه   -تسميًة دارجة وإن كانت–" املديونيات

  .ليتمَكن من سداد دينه

http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/18/15363.html


        
 شراء المديونيات المؤجلة على الغير  
 

 

213 

يف آحادهـا، ويف  –ال مانع من اشتمال املنتج على شروٍط وقيود، شريطة سـالمتها   .1
 .من احملظورات ومفسدات العقود كالربا والغرر -صيغتها املركبة

  البنوك على تسديد مديونيات عمالئها، على وجٍه ال جيوز أن يكون هناك تواطؤ ب .4
 .فيه قلٌب للدين بزيادٍة على املدين

 
جواز هذا املنـتج،  ( 111: )هذا وقد رأت اهليئة الشرعية لبنك البالد يف قرارها ذي الرقم

قد اطلعت على منتج متويـل العمـالء   .. فإن اهليئة الشرعية لبنك البالد : "ومما جاء فيه
نياهتم لدى البنوك األخرى، املرفوع من إدارة متويل األفراد، حيث ميّوُل البنُك لسداد مديو

أو غاه، ويصرف لـه  " التورق"العميَل املدين لبنٍك آخر عرَب منتِج التَّمويل بالبيع اآلجل 
وحنو ذلك ال يستفيد منه إال البنك الدَّائن، ويوكُِّل العميُل  (1)املبلغ يف صورة شيك مسطر

وبعد دراسـة  . يف إجراءاِت حتويِل الرَّاتب نيابًة عن العميل حىت يضمن البنك حقهالبنَك 
فقد قـررت  .. املوضوع ومناقشته واالطالع على مذكرة العرض ال  أعدهتا أمانة اهليئة 

 ".اهليئة إجازة املنتج

 
 

                                           
هو شيك حيرَُّر ِوفَق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خط  متوازي  علـى صـدر   : الشيك املسطر (1)

دم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إال ألحد عمالء الشيك، ويترتب على هذا التسطا إلزام املصرف املسحوب عليه بع
 . ذلك املصرف املسحوب عليه الشيك، أو إىل مصرف آخر

قاموس املعهد اإلسالمي للبحوث : من نظام األوراق التجارية السعودي، وينظر( 111، 111: )املادتان: ينظر
 : والتدريب على شبكة اإلنترنت، على الرابط

www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId= 4411.  
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 :المبحث الثالث

 شراء المديونيات المؤجلة على الغيرعقود حد ألدراسة تطبيقية 

  
  

الذي يقدمه بنك اجلزيرة مـن  ( سداد مديونيات العمالء لدى البنوك األخرى: )ُيَعدُّ منتج
أبرز التطبيقات املصرفية للمنتجات البديلة لشراء املديونيات املؤجَّلة على الغـا؛ وعليـه   

 :فسيكون حملَّ دراسٍة تطبيقية يف هذا املبحث من خالل املطلب  اآلتي 
 

 صيف املنتجتو: املطلب األول

 
اخلطوات واإلجـراءات اخلاصـة بسـداد    : "وهي-بعد التأمُّل يف وثائق املنتج ومناذجه 

، ومنـوذج  "قائمة اجلهات لشراء املديونيات"، و"مديونيات العمالء لدى البنوك األخرى
، "تفويض البنك يف سداد املديونية لدى بنـوك أخـرى  "، ومنوذج "التزام وطلب متويل"

 -"عدم استخدام التمويل إال بعد سداد املديونيات لدى البنوك األخـرى إقرار ب"ومنوذج 
 : فإنه ميكن إجياز هيكلته وخطوات تنفيذه يف اآليت

 
  يتقدَّم العميل إىل البنك مبديًا الرغبة يف انتقال عالقته املصرفية من البنك الذي يتعامل

ب سداد دينه القـائم  طل: معه حاليًا إىل بنك اجلزيرة، ومن أهم ما يشتمل عليه ذلك
-للبنك اآلخر، وطلب احلصول على متويل من بنك اجلزيرة، مع بيان نوع التمويـل  

، أو متويل عقاري، أو متويل لشراء أرض، أو متويل (دينار)طلب متويل شخصي : مريل
 .-عقاري مقابل رهن
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 يه، بعد استالم البنك لطلب العميل يتم حساب قيمة التمويل املتوقع حصول العميل عل
 .ومقدار الربح، وُيخَطر العميل بذلك ألخذ موافقته املبدئية

   يف حال موافقة العميل على العرض املبدئي يتم استيفاء املستندات اخلاصة بكل نـوع
، وطلـب  -...التمويل الشخصي أو الـرهن العقـاري   : مريل-من أنواع التمويل 

 .املستندات الرمسية ذات العالقة

 الريالثة، " سداد مديونيات العمالء لدى البنوك األخرى"ذج منتج يقوم العميل بتوقيع منا
، (تفويض البنك يف سداد املديونية لدى بنوك أخـرى )، و(التزام وطلب متويل: )وهي
 (.إقرار بعدم استخدام مبلغ التمويل إال بعد سداد املديونيات لدى البنوك األخرى)و

 

لـرغب  يف   نظرًا: "ما يأيت( ويلالتزام وطلب مت: )من أبرز ما اشتمل عليه منوذج -
تركيز كافة معاماليت مع بنك اجلزيرة فإنين أرغب يف احلصول على التمويل املوضح 

 :وعليه ومقابل حصويل على ذلك التمويل فإنين أتعهد مبا يلي... أمامه عالمة؛ 
ألتزم بسداد كافة القروض القائمة عليَّ يف تارخيه لدى البنوك واجلهات األخرى . 1

لتزم بتزويد بنك اجلزيرة أكما  ،لتركيز كافة معاماليت البنكية القائمة مع بنك اجلزيرة
 .خبطاب خمالصة بذلك

مبالغ التمويل يف حسـايب طـرف   / أقر وألتزم مبوافق  على أن يتم إيداع مبلغ. 1
 ع علي التصـرف فيـه إال  مَنوُي ،عليه ومؤمتنًا وأظل أمينًا ،سبيل األمانةعلى البنك 
 .ل يف تسديد مديوني  يف البنك اآلخريتمريَّ واحٍد لغرٍض

قرار صاحب العمل بتحويل راتيب عند استالم املخالصة من قبل إأتعهد باستيفاء . 4
ضـيه  توذلك بالشكل واملضمون الذي ير ،البنوك األخرى ال  سددت مديوني  هبا

 .بنك اجلزيرة
عمل وكذلك إمجايل راتـيب  تقدمي شهادة بالراتب من جهة عملي توضح فترة ال. 3

 .الشهري
 .تقدمي سند ألمر بالقيمة اإلمجالية للتمويل. 5
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ملا ورد يف هذا التعهد فإنين سأكون  أقر بكامل علمي بأنه يف حالة تصريف خالفًا. 7
 ".معرضا للمالحقة اجلنائية واملدنية

 

وك تفويض البنك يف سداد املديونية لدى بنو : )من أبرز ما اشتمل عليه منوذج -
ريـال سـعودي،   ...... بطلب متويل بإمجايل مبلغ  مُتلقد تقدَّ: "ما يأيت( أسرى

لـذا   ؛شهر...... ريال سعودي، على أن تسدد على ....... وهامش رحبية مبلغ 
ريال سعودي لدى بنـك  ....... آمل التكرم بتسديد التمويل السابق البالغ قدره 

آمل منكم ........ ن حسايب رقم ، وذلك خصمًا م: .......، حساب رقم.......
 ".املوافقة على منحي التمويل املطلوب

 

إقرار بعدم استخدام التمويل إال بعود سوداد   : )من أبرز ما اشتمل عليه منوذج -
حيث إنين تقدمت إىل بنـك اجلزيـرة   : "ما يأيت( املديونيات لدى البنوك األسرى

، .../ .../....بتاري، ..... ..بطلب شراء مديوني  بناًء على اخلطاب الصادر من 
وحيث إنين اتفقت مع بنك اجلزيرة على القيام بسداد املديونية القائمة علي لـدى  

؛ هبذا أقر بأن املبلغ ......ريال سعودي حبسايب رقم ....... بإيداع مبلغ ....... 
يظل يف حسايب على سبيل األمانة وأظل : ........ احملول على حسايب املذكور رقم

ينًا ومؤمتنًا عليه وُيمَنع التصرف فيه إال لغرض واحد يتمريل يف تسديد مـديوني   أم
املذكورة أعاله، وأقر بكامل علمي بأنه ويف حالة تصريف خالفًا ملـا ورد يف هـذا   

 ".التعهد فإنين سأكون معرضًا للمالحقة اجلنائية واملدنية
 

 قة يرسل الفرع مجيع هـذه  بعد استكمال توقيع مجيع النماذج واملستندات ذات العال
 . الوثائق واملستندات إىل إدارة االئتمان يف البنك

 تقوم إدارة االئتمان باستالم املستندات اخلاصة بالعميل واستكمال إجراءات التمويل. 

   يستقطع البنك من السيولة النقدية املستحقَّة للعميل من خالل عقد التمويل اجلديـد
 .ة للبنوك األخرى يف حساب خاصمقدار مديونية العميل القائم
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  بناء على التوكيل السابق الذي وقعـه عنـد   –يقوم البنك باعتباره وكياًل عن العميل
بسداد مديونية العميل القائمة للبنوك األخرى من خالل التحويل مـن   -ابتداء التعاقد

 .احلساب اخلاص املوَدع فيه مبلغ التمويل اجلديد

 خمالصة من البنوك األخرى الدائنة بعـد اسـتكمال    يقوم العميل باستصدار خطابات
 .سداد مديونياهتا؛ وعليه فإنه ينهي إجراءات حتويل الراتب إىل بنك اجلزيرة

   ،بعد االنتهاء من سداد مديونية العميل لدى البنوك اآلخر، وإحضار إخالء الطـرف
 . ل اجلاريوخطاب حتويل راتب العميل يتم حتويل باقي مبلغ التمويل إىل حساب العمي

              
 احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الثاني

بعد تأّمل ما سبق من توصيف املنتج وخطوات تنفيذه، واستعراض ما تضمنه من منـاذج،  
من حكم هذا النوع من العقود؛ فإنـه   -يف املبحث السابق-ومع استحضار ما سبق بيانه 

 (1).ه لعدم اشتماهلا على حمظورجواز هيكلت -واهلل أعلم بالصواب–يظهر للباحث 

                                           
إال إن ذلك ال يعين بالضرورة احلكم على عقود التمويل ال  سيتم إنشاء الدين اجلديد من خالهلـا؛ إذ إهنـا    (1)

  .خارجة عن نطاق الدراسة



 

 

 

 
 

 :الباب الثاني

 العقود المستجدة في التمويل باإلجارة
 

 :وفيه متهيد وثالثة فصول
 

 تمهيد في التعريف بعقود التمويل باإلجارة
 تأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرةال: الفصل األول
قترناااا بوعااد شااراء محااافع األعيااان المااؤجرة تااأجيراا م: الفصاال الثاااني

 بالتمليك

 صكوك الحقو  المعنوية: الفصل الثالث



 

 

  
 
 

 تمهيد
 عقود التمويل باإلجارةبفي التعريف 
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 تعريف اإلجارة

 
 :اإلجارة يف اللغة

، -اإِلجارة، واأَلجارة، واأُلجارة-اإلجارة اسم لألجرة، وتِرُد يف لغِة العرب مريلرية اهلمزة 
  (1).ي الضمِّ والفتحولغُة الكسِر أفصُح من لغَت

 ،اهلمزة واجليم والراء أصالن ميكن اجلمع بينهما بـاملعىن : "-رمحه اهلل–يقول ابن فارس 
فأمـا الكـراء فـاأَلْجر    ، ...جرب العظم الكسـا  :والرياين، راء على العملالِك :فاألول
أجـر يف   ما ُأعطيت مـن  :واإلجارة ،املستأَجر :واألجا مأجور، :واملفعول ،...واأُلْجَرة
ژڦ ڦ ژ  : ، ومن ذلك مهر املرأة، قال اهلل تعاىل...عمل

(1)."(4)  
واإلجارة من  ،واجلمع أجور، اجلزاء على العمل :األجر: "-رمحه اهلل–ويقول ابن منظور 

ـ وقد َأ ،واألجر الريواب ،يف عمل وهو ما أعطيت من أجٍر، يأجر َرأَج  ،هُريـأجُ  اهلُل ُهَرَج
 (3)".ه اهلل إجيارًاوآجر ،ه أجرًاُرِجْأوَي
 

 :اإلجارة يف اصطالح الفقهاء
 يف -(1)واحلنابلة (1)والشافعية، (1)واملالكية، (5)من أئمة احلنفية،-تنوعت عبارات الفقهاء 

تعريفهم لإلجارة طواًل وقصرًا، إيضاحًا وإهبامًا، إال إن املتأمل فيها جيد أهنا تدور حـول  
 .معاٍن متقاربة

                                           
، معجم (190 -178/ 11)ي ، هتذيب اللغة، األزهر(174/ 1)الع ، اخلليل بن أمحد  :يف( أجر) ينظر مادة (1)

، تاج العروس، الزبيـدي  (58 -59/ 1)، لسان العرب، ابن منظور (14 -11/ 1)مقاييس اللغة، ابن فارس 
(10 /15- 40).  

  .(13: )النساء، اآلية سورة (1)
  .(14 -11/ 1) معجم مقاييس اللغة (4)
  (.59/ 1) لسان العرب (3)
  .(173/ 3)، بدائع الصنائع، الكاساين (73/ 15)املبسوط، السرخسي : ينظر (5)
  .(1/ 3)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبا (348/ 7)مواهب اجلليل، احلطاب : ينظر (1)
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لتعريفات وأمنعها، وأوفاها يف تبي  معىن اإلجارة ما عرَّفها به اإلمـام  وإنَّ من أمجِع هذه ا
عقٌد على منفعٍة مباحوٍة  : "ونصُّه (3)واإلمام البهويت يف الرَّوض، (4)ابن النجار يف املنتهى،

معلومة، مدًَّة معلومة، من عنٍي معيَّنٍة أو موصوَفٍة يف الذِّمة، أو عمٍل معلووٍم بِعوَوٍض   
  ".معلوم

 
 :رح التعريفش
عبارة عن انضمام أحد كالم العاقدين إىل اآلخر على وجه يظهر : "العقد هو": عقد" -

 .وهو جنس يف التعريف (5)،"أثره يف احملل شرعًا
 .قيد احترز به من العقد الوارد على األعيان كالبيع واهلبة والصدقة": على منفعة" -
ز به عن املنفعة احملرمة كاإلجارة أي إباحة مطلقة بال ضرورة، وهو قيد احتر": مباحة" -

 .على البغاء والزمر والنياحة وحنو ذلك من كل منفعة حمرمة
اجلعالة على عمل جمهول، واحترز به عن اإلجارة على : قيد احُتِرز به عن": معلومة" -

 .منفعة جمهولة؛ إذ إنه ال جيوز العقد عليها ملا فيها من الغرر
ملدة كيوم أو شهر أو سنة، وهذا خاص باإلجـارة  أفاد وجوب تعي  ا": مدة معلومة" -

على املنافع وال يشمل اإلجارة على األعمال؛ إذ ال تشترط فيها املدة وإن كان قـد  
يعقد على مدة، وعليه فهو قيد خيرج به اإلجارة الفاسدة ال  تكون على أعيان مـع  

مـة، بعـوض   جهالة املدة، وُيخرج النكاح؛ وذلك ألن النكاح عقد على منفعة معلو
 .معلوم، إال أن مدته غا معلومة

                                                                                                                         
  .(317/ 1)، مغين احملتاج، الشربيين (111/ 1)حتفة احملتاج، ابن حجر اهليتمي : ينظر (1)
  .(118/ 4)يت ، كشاف القناع، البهو(4/ 1)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (1)
 .(448/ 1)منتهى اإلرادات  (4)

تقّي الّدين أبو البقاء حمّمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي املصري الّشها بابن الّنّجار، فقيه حنبلي، : ابن النجار
شذرات الّذهب، ابن العماد : ينظر يف ترمجته. هـ871: منتهى اإلرادات، وشرح املنتهى، توّفي سنة: من آثاره

  .(131: )، والّنعت األكمل، الغّزي ص(480/ 9)
  .(183 -184/ 5)الروض املربع  (3)
  .(189) :ص ، القونويأنيس الفقهاء (5)
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أفاد وجوب تعي  الع  املشتملة على املنفعة ": من عني معينة أو موصوفة يف الذمة" -
 .بالرؤية مرياًل، أو وصفها مبا مييزها ويوضحها

هذا أحد نوعي اإلجارة وهو اإلجارة على األعمال، كأن يستأجر ": أو عمل معلوم" -
: موضع مع ؛ فُعِلم من هذا التعريف أن اإلجارة ضـربان  شخصًا ليحمل متاعه إىل

إجارة على املنافع، وإجارة على العمل؛ لذا فإن التقييد باملدة الواردة يف التعريف عائد 
 .إىل النوع األول من نوعي اإلجارة وهو اإلجارة على املنافع

 .، والعاريةج به هبة املنافع، والوصية هباقيد خير": بعوض" -
قيد خيرج به املساقاة، واجلعالة على عمل معلوم بعوض جمهـول كـاحلج   : "معلوم" -

 .بالرَّزق
قيد احترازي يعود إىل النوع ؛ أي اإلجارة على املنفعة، واإلجـارة  ": بعوض معلوم" -

 .على األعمال؛ فيجب أن يكون العوض معلومًا يف النوع  كليهما
 

 مزايا التمويل بالتأجير

 
انًة كباة، واحتلَّ أمهيًة عالية ب  عقود التمويل املعاصرة؛ وذلـك  تسنَّم عقد اإلجارة مك

لوفرة النصوص الشرعية الواردة يف كريا من جوانبه ودقائقه، وملا حظي به هذا العقد من 
 .اهتمام كبا من علماء األمة وفقهائها، وملا ينطوي عليه هذا العقد من مرونة كباة

ويليٍّ معاصر قد جتلَّت يف كريٍا من املزايا املالية واالقتصادية كما إنَّ أمهية اإلجارة كعقٍد مت
 (1):ال  خيتصُّ هبا، ومنها

 
 :ملستأجرمن املزايا املالية واالقتصادية للتمويل بالتأجري من جهِة ا: أواًل

                                           
سعيد عبداخلالق، موقع البوابة القانونية على شبكة اإلنترنت، / د.، أللتمويل أبعاده وتقنياته ةالتأجا كأدا: ينظر (1)

  (.43 -41: )طبيق املعاصر، حممد عبدالعزيز زيد صاإلجارة ب  الفقه اإلسالمي والت
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؛ وبذلك نتاجيةاإل هئدواسداد إجيار األصول من عمن ملستأجر ان ميكِّالتمويل باإلجارة  .1
 .-املستأجر–األعباء املالية على املتموِّل ميكن ختفيض 

دون  ي أو الصناعينتاجنشاطه اإل ال  يتطلَّبهااألصول  متلُّك منافعمن املتموِّل متك   .1
مما يـوفر   نقدًا؛ إذا ما قام بشرائها سيولته النقديةكبا من  إىل جتميد جزٍء رَّضَطأن ُي

أو  ينتـاج التوسـع اإل ها مـن  ، وهو ما ميكنأكرب من السيولة معدالت اتللمشروع
 . املشروع عاتقدون إضافة أعباء جديدة على  يالتشغيل

 عمليـات التجديـد  من ل سهِّمتويل شراء املعدات واألجهزة من خالل عقد التأجا ُي .4
ميكِّن املنشأة املتموِّلة باإلجـارة  مما  التقين؛، ومواكبة التطور والتحديث بشكٍل مستمر

 .اسية ملنتجاهتالتناف اتقدرالزيادة  من

قيمـة   خصـم  :يف قوان  بعض الدول، مريل التأجا قدضريبية لعحتقيق بعض املزايا ال .3
باعتبارها تكـاليف الزمـة    ؛(راملستأَج)للمشروع  يبإجيار اآلالت من الوعاء الضري

 .والزكاة للحصول على الدخل اخلاضع للضريبة

صول علـى أنـواع التمويـل    احلشروط تأجا األصول أكرير يسرًا ومالءمة من  عدُُّت .5
 .مشتركة ب  املؤجر واملستأجر يف التمويل باإلجارةن املخاطرة أخاصة و األخرى،

 
 :من املزايا املالية واالقتصادية للتمويل بالتأجري من جهِة املؤجر: ثانيًا
على  مالئمة، اتوبضمان جيدة،لالستريمار بعوائد  ةواسع توفر جماالالتمويل بالتأجا ي .1

، والقدرة على استرداد العـ  يف حـال عجـز    لكية األصول املؤجرة ذاهتام رأسها
 .املستأجر

الضرييب، وذلك من زوايا وأوجٍه عدَّة، العبء  التمويل بالتأجا يتيح للمؤجر ختفيض .1
نسبة معينة من قيمـة   نطاِقعفاء املؤجر من جزء من الضريبة املستحقة عليه يف إ :منها

 .تشغيلهامن ة األوىل السن خالل ةاآلالت املشترا

واآلالت زيادة مبيعات املعـدات  وسيلٌة من وسائِل تأجا األصول  التمويل من خالل .4
بعـد  واألجهزة يف اقتناء هذه املعدات من ساغب ملستأجرين ؛ حيث إن من ااملؤجرة

 .جتربتها واستخدامها
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 أبرز عقود التمويل باإلجارة

 
إىل ثالثة أنواع رئيسة، يندرج حتت كلِّ نـوٍع   ميكن تقسيم أبرز عقود التمويل باإلجارة
 :منها عقوٌد ومنتجات متويلية متعدِّدة، وهي

 

 (التأجري غري املقرتن بوعد  بالتمليك)التمويل من خالل عقد التأجري التشغيلي : أوالً

وذلك من خالل شراِء املموِّل للعِ ،  م تأجاها على املتموِّل مدَّة يتحقق هبا غرضه مـن  
  حمل التعاقد، ويف بعض صور التمويل باإلجارة التشغيلية ميتدُّ عقُد اإلجارة إىل مـدد  الع

 .طويلة توازي العمر االفتراضي للع  أو ما يقاربه

 

 التمويل من خالل عقد التأجري املقرتن بوعد  بالتمليك: ثانياً

يلية املعاصرة القائمـة  التمويل بعقود التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك من أبرز العقود التمو
 .على عقِد اإلجارة، وال  سيتم تعريفها يف الفصل األول من هذا الباب حبول اهلل وقوته

 

 التمويل من خالل صكوك اإلجارة: ثالثاً

إن من أبرز مستجدات عقود التمويل باإلجارة، صكوك اإلجارة بأنواعها املختلفة، وال  
متثل حصصًا شائعًة يف ملكيوِة أعيواٍن    ة  حمدَّدُة املدة،أوراٌق ماليَّ: )ميكن تعريفها بأهنا

منافع، وحتمله مسؤوليات  ختوِّل مالكها مؤجرة أو منافع أو سدمات أو حقوق معنوية،
 (1)(.مبقدار ملكيته

                                           
  .سيعرِّف الباحث بالصكوك تفصياًل يف الفصل الريالث من هذا الباب؛ فلااجع إن شئت (1)
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 (1):هذا وإنَّ من أبرز صور صكوك اإلجارة وأنواعها ما يأيت
 
:صكوك ملكية األعيان املؤجرة .0

أو أعيـان  -ة ماليٌة صكوكًا متريُِّل حصًة شائعًة يف ملكيـِة عـٍ    أن تطرَح مؤسس: مرياهلا
سيتمُّ شراؤها من اجِلَهِة املصنِّعة،  مَّ سـيتمُّ   -كأسطول طائراٍت أو معدات ومكائن مصنع

 .تأجاها على متموٍِّل، تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك
 

:صكوك املنافع .2
 إىل أجزاء متماثلة، وميريل كل جزٍء من أجزاء أن يقسم مالك عٍ  منفعة هذه الع : مرياهلا

كمدة االنتفاع، وطريقته، وقيمته، –هذه املنفعة بصك يفصِّل فيه أحكام متليك هذه املنفعة 
 (1).،  م يطرح هذه الصكوك لالكتتاب-وغاها من الشروط واألحكام

 

صكوك اخلدمات .3

وصف دقيق حلصٍة شـائعٍة   أن تقوم جهٌة بتمرييل خدماهتا على شكل صكوك، فيها: مرياهلا
 م تطرحها لالكتتاب العام؛ فيكون املكتتب يف صـك مـن هـذه    . مقدَّرٍة من خدماهتا

كأن تكون جامعٌة يف حاجـٍة إىل  . الصكوك مالكًا حلصة مشاعة من خدمات هذه اجلهة
سيولة لتمويل بناء مرافق أو حنو ذلك من املشروعات؛ فتقوم بطرح صكوك ملكية منافع، 

كلُّ صكٍّ من هذه الصكوك منفعة الدراسة ملدة عشر ساعات جامعية يف ختصصـات  ميريِّل 

                                           
، مع التمرييل لكلٍّ منها مبرياٍل توضيحيٍّ مقتضـٍب  -أدناه–سيكتفي الباحث بتعداد أبرز أنواع صكوك اإلجارة  (1)

ملعىن كلِّ نوٍع من أنواعها؛ جتنبًا لالستطراد اخلـارج   -فحسب–اخلطوط العريضة يشتمل على رؤوس األقالم و
 .عن مقصود هذا التمهيد

: ح على تسميتها بـِلوهي ما اصُط معاملة معاصرة انتشر التعامل هبا،وُتعد هذه الصورة األصل الذي بنيت عليه  (1)
كريا من  ُتَعدُّق صورة مبسطة هلذه املعاملة، وال  واملريال الساب" Time-Share"أو " املشاركة يف الوقتعقود "

، كصكوك برج زمزم عند احلرم املكي ِعدَّةوهلذه املعاملة تطبيقات  .صورها صيغة من صيغ صكوك ملكية املنافع
 .الشريف، وصكوك تقاسم باملدينة النبوية، وتطبيقات خمتلفة لشركات سياحية ومنتجعات يف بعض الدول العربية

 (.441 -413: )كوك اإلجارة، حامد ماة صص: ينظر



        
 تمهيد في التعريف بعقود التمويل باإلجارة  
 

 

206 

كساعات معملية، وحنـو ذلـك مـن    -معينة، ويتم بيان ما تشتمل عليه هذه الساعات 
، على أن تكون هذه الساعات مسَتَحَقًة يف فترٍة حمدَّدة؛ فتكون اجلامعة بذلك -التفصيالت

زمة لتمويل مشروعاهتا، واملكتتب يف هذه الصكوك قد حققت احلصول على السيولة الال
  (1).قد استحق منفعة التعليم اجلامعي مما خيوله االنتفاع هبا أو بيعها

 

 صكوك احلقوق املعنوية .3

 .مبشيئة اهللوال  ستكون حملَّ دراسٍة يف الفصل الريالث من هذا الباب 
 

                                           
  (.430 -443: )صكوك اإلجارة، حامد ماة ص: ملزيد من التفصيل ينظر (1)



 

 

 

 :الفصل األول
التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة 

 غيرةمت
 

 :مباحثثالثة  وفيه
 

التعريف بالتأجير المقترن بوعد بالتمليك : األول المبحث
 بأجرة متغيرة

التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة حكم : الثاني المبحث

 ةمتغير
دراسة تطبيقية ألحد عقود التأجير المقترن : الثالث المبحث

 بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة
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 :المبحث األول

 تعريف بالتأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرةال

  
 

إىل أن من أبرز التحـديات   -يف الفصل األول من هذه الرسالة-سبق وأن أشار الباحث 
ال  تواجه املصرفية اإلسالمية املعاصرة هو آلية حتديد الربح يف عقود التمويـل طويلـة   

 .األجل
ذلك، ومنها األوضـاع املاليـة واالقتصـادية     وقد متَّ بياُن شيٍء من أسباب الصعوبة يف

املعاصرة وما تنطوي عليه من تقلبات كباة يف مؤشرات األرباح واألسعار، وتذبـذبات  
 .معدالت التضخم

وعليه فقد كان من أبرز العقود ال  طرحتها املصارف اإلسالمية ملعاجلة خماطر التمويـل  
، كما إنـه حظـي   (التمليك بأجرة متغيِّرةالتأجا املقترن بوعٍد ب: )طويل األجل هو عقد

 .بتطبيقات عدَّة؛ مما جيعله حريًَّا بالدراسة والتقومي
 :هذا وسيعرِّف الباحث هبذا املنتج من خالل املطلب  اآلتي 
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  التعريف بالتأجري املقرتن بوعد بالتمليك: املطلب األول

 
التـأجا  "أو ما يسمَّى بـ -مليك تعدَّدت تعريفات املعاصرين للتأجا املقترن بوعٍد بالت

اإلجـارة  "، أو "التأجا التمـويلي "، أو "اإلجارة املنتهية بالتمليك"، أو "املنتهي بالتمليك
، كما إن هذه التعريفات قد اختلفت وتنوَّعت؛ بناًء على -، وغاها من األمساء"التمليكية

 .ه جائزًا منها أو حمرَّمًاما يترجَّح لكلٍّ منهم يف حكمه، ويف تكييف ُصَوره، وما يرا
 :ومن أمريلة هذه التعريفات

أن يتفق الطرفان على إجارة شيء ملدة معينة، بأجرة معلومة قد تزيد على أجرة املريل، " -
 (1)".على أن تنتهي بتمليك الع  املؤجرة للمستأجر

إلجارة أو يف املؤجرة إىل املستأجر يف هناية مدة ا العِ  بتمليِك هبا الوعُد يقترُن إجارٌة" -
 (1)".التمليك بإحدى الطرق املبينة يف املعيار أثنائها، ويتمُّ

متليك منفعِة عٍ  معلومة، مدًة معلومة، يتبعه متليٌك للع  على صفٍة معلومة، مقابـل  " -
  (4)".ِعَوٍض معلوم

هو عقُد إجارٍة ب  طرف ، ميكَّن فيها املستأجُر من االنتفاع بالع  املؤجرة مقابـل  " -
مع اقتراِن هـذا   (3)أجرة معلومة، يف مدة معلومة على أقساط زائدة على أجرة املريل،

العقِد بعقد آخر منفصل أو غا منفصل، تنتقل ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده  
آلخر قسط، بناًء على عقد هبة أو وعد بالبيع أو باخليار للمستأجر بعد سداد كامـل  

  (5)".اناألجرة، بريمٍن يتفق عليه الطرف
                                           

  (.377: )صعلي القره داغي / د ،اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة (1)
در عـن اجمللـس   الصا" معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك( "8: )التعريفات ضمن املعيار الشرعي رقم (1)

 .الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
  (.18: )التأجا املنتهي بالتمليك، سلمان الدخيل ص (4)
لعل من املناسب اإلشارة إىل أن جزءًا ليس باليسا من عقود التأجا املقترن بالتمليك أقساط األجرة فيها ليست  (3)

  .أقلأعلى من أجرى املريل بل 
  (.1: )عبداهلل السلمي ص/ اإلجارة املنتهية بالتمليك، د (5)
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هذا وإنَّ تعدَُّد صور التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك وجتدُّدها، باإلضافة إىل اختالف الفقهاء 
يف تكييِف كلٍّ منها، وتبعًا لذلك اخلالف يف أحكامها جيعل من الصعوبِة مبكان صـياغُة  

 .تعريٍف عامٍّ يشملها مجيعًا
ملقترن بوعٍد بالتمليك إيراُد أمريلـٍة لـبعِض   ولعلَّ من املفيد يف متام تصّور حقيقة التأجا ا

  (1):صوره، وذلك على النحو اآليت
 

 التأجري املقترن بوعٍد بالبيع: الصورة األوىل
، مدة -كسيارة مرياًل–أن يربم الطرفان عقدًا يقتضي أن يستأجر أحدمها عينًا من اآلخر 

السيارة ملدة ثالث كأن يستأجر هذه –معلومة بأجرة معلومة مقسطة على آجال حمددة 
، وينصُّ املؤجُر يف -سنوات بأربع ومخس  ألفًا على أشهٍر، كل شهٍر بألف ومخسمائة

العقد على أنه َيِعد املستأجَر ببيع هذه السيارة منه بشرط أن ُيتمَّ تسديد مجيع أقساط 
وم يف سواء أكان الريمن املرق-اإلجارة، على أن يكون مثن البيع املوعود به هو كذا وكذا، 

، وقد يكوُن هذا -الوعد مثنًا حقيقيًا أم رمزيًا، أم بسعر السوق يف يوم إبرام عقِد البيِع
 .الوعد بالبيع وعدًا ملزمًا للطرف  كليهما، أم ألحدمها، أم غا ملزٍم هلما مجيعًا

 
 بةباهل التأجري املقترن بوعٍد: ةثانيالصورة ال

، مـدة  -كسيارة مرياًل–أحدمها عينًا من اآلخر أن يربم الطرفان عقدًا يقتضي أن يستأجر 
كأن يستأجر هذه السيارة ملدة سنت  –معلومة، بأجرة معلومة مقسطة على آجال حمددة 

 . -باثن  وسبع  ألفًا مقسطة على أشهر، كل شهر بريالثة آالف

                                           
، إال إنه "التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك: "هذا وإن كانت تسمية هذا العقد ال  اعُتَمدت يف خطة هذه الرسالة (1)

صيغة العقد، أمـا   مصطلٌح تدخُل يف عمومه مجيُع الصور؛ سواٌء أكان التمليُك فيها على صيغة الوعِد، أم على
: حكم هذه الصور فشأٌن آخر؛ وعليه فسيورُد الباحث أدناه من األمريلة والصور الداخلة حتت عموم مصـطلح 

، حىت وإن كان التمليك يتمُّ عن طريق العقـِد ال  "التأجِا املنتهي بالتمليك"أو " التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك"
حكمًا على أيٍّ من هذه الصُّور باحللِّ أو احلرمة؛ إِذ املقاُم مقاُم تعريـٍف   الوعد، إال إنَّ ذلك ال يعين بالضرورة

 .وتصويٍر فحسب
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سـيارة  ال بأن يهبه -ًا، أو غا ملزموعدًا ملزم-وينص املؤجر يف العقد أنه َيِعد املستأجر 
 .مجيِعها سداد أقساط األجرة متَّإذا ما أ املؤجرة

 
 املقترن باهلبةالتأجري : الصورة الثالثة

، بأجرة -كسيارة مرياًل–أن يربم الطرفان عقدًا يقتضي أن يستأجر أحدمها عينًا من اآلخر 
كأن يستأجر هذه السيارة ملدة ثالث سنوات -معلومة مقسطة على آجال حمددة معلومة 

 .-وثالث  ألفًا مقسطة على أشهر، كل شهر بألفبستة 
وينص املؤجر يف العقد على أنه وهب هذه الع  املؤجرة للمستأجر هبة معلقة على متـام  

 .سداد مجيع أقساط اإلجارة
 

 املقترن بالبيع املعلَّقالتأجري : الصورة الرابعة
، بأجرة -كسيارة مريال- أن يربم الطرفان عقدًا يقتضي أن يستأجر أحدمها عينًا من اآلخر

كأن يستأجر هذه السيارة ملدة -معلومة مقسطة على آجال حمددة معلومة، يف مدة معلومة 
 .-ثالث سنوات باثن  وسبع  ألفًا مقسطة على أشهر، كل شهر بألف 

وينصُّ املؤجر يف العقد على أنه قد باع هذه الع  املؤجرة من املستأجر بيعًا باتًا معلقًا على 
سواء أكان الريمن مبلغًا رمزيًا، أم -ومثن البيع هو كذا . ام سداد مجيع أقساط اإلجارةمت

 .-حقيقيًا
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 التعريف باألجرة املتغرية: املطلب الثاني

 
األجرة املتغيِّرة هي األجرة املؤجَّلة يف عقِد إجارٍة الزم، ال  يتَِّفق العاقدان يف جملس العقد 

 .حمدٍَّد عاّم العلُم به يف آجاٍل مستقبلية حمدََّدة، وفق آليَّة حمدَّدةعلى ربِطها مبؤشٍِّر منضبٍط 
إال إّن أبرزهـا   (1)هذا وإنَّ آليََّة ربِط األجرة مبؤشٍِّر قد تكوُن على ِصَيٍغ وصـَوٍر عـدة،  

والرِّبح  (1)توزيع سداد األصل وأكريرها تطبيقًا يف املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضر هي
 .اإلجارةدورية طوال مدة جيارية إعلى أقساط 

: أي–وُيراد بذلك أن يتمَّ حتديد األقساط اإلجيارية بشكٍل تشتمُل فيه على سداد األصـِل  
سنوية، أو نصف سنوية، أو )يف أقساٍط دورية حمدَّدة  -تكلفة الع  املؤَجرة على املصرف

َدْفُع  -إىل األصل: أي–يه وُيضاُف إل (4)موزَّعة على كامل مدَّة عقد اإلجارة،( ربع سنوية
الرِّبح على اجلزء القائم غا املسدَّد من األصل فحسب، والذي يتحدَّد بناًء على مقـدار  

   (3).املؤشِّر املتفق عليه
 :هذا وميكن تصوير هذه اآللية لتحديد األجرة يف املريال اآليت

                                           
إن –ُغرَّة هذه الرسالة، فلتراجع  -"املراحبة بربٍح متغيِّر"-أشار الباحث إىل بعض هذه اآلليات يف الفصل األول  (1)

  . الريمِن اآلجِل املتغيِّر على حدٍّ سواء؛ ألن هذه اآلليات تطبَّق يف حتديد األجرة املتغاة، ويف-شئت
هو رأس املال، أو ما قامت به السِّلعة على البنك، : (أصل الدين) أو، (أصل املديونية)، أو (األصل)املقصود بـ  (1)

 .Principalأو التكلفة، أو ما يسمى باإلجنليزية 
يلزم أن يكون بشكٍل متساٍو؛ فقد يتم االتفـاق يف  وجتُدر اإلشارة إىل توزيع األصل على األقساط اإلجيارية ال  (4)

جملس العقد على توزيع األصل على األقساط اإلجيارية بشكٍل متفاِوت، كما إنه يف بعض احلاالت يعطي املؤجر 
ال يسدِّد املستأجر فيها إال مقدار الربح فقط دون  -كستة أشهر، أو سنة، أو سنت –" فترة مساح"ما يسمى بـ 
قسٍط من أصل الدين،  م يبدأ يف سداد أقساٍط من أصل الدين باالقتران مع دفعه األرباح عن القائم من سداد أيِّ 
  .قيمة األصل

التقسيم املذكور لألصل والربح إمنا هو لتصويِر آلية تصميم األقساط اإلجيارية، وكيفية حساهبا، إال إهنا يف العقد  (3)
 .شتمل عليه من أصٍل وربحمبا ت" أقساط األجرة"، أو "أجرة"ُتسمى 
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على شركٍة نفطية  اشترى مصرٌف إسالمي ناقلة نفط مبائِة مليوِن ريال، وأراد تأجاها .1
 .حمليٍة تأجاًا مقترنًا بوعٍد باهلبة عند متام سداد األقساط اإلجيارية

التأجا املقترن بوعـٍد  "بعد قبض املصرف لناقلة النفط القبض املعتَبر شرعًا، أبرم عقَد  .1
مع شركة النفط احمللية، وكان من أبرز ما اشتمل عليه العقد ب  الطرف  مـا  " باهلبة
 :يأيت

 عشُر سنوات: ة عقِد اإلجارةمد. 

 أقساُط األجرة سنويٌة، حتلُّ يف العاشر : توقيت سداد األقساط اإلجيارية الدورية
 .أقساط 10: من شعبان من كلِّ عام؛ أي أن إمجايل أقساط األجرة هو

 أي أن الرِّبح يتكوَّن من جزئ ( %1+ املؤشِّر : )مقدار ِربح البنك : 

 املؤشِّر املنضبط املتَفق عليه بينهما، والذي سُيرَجع إليه وهو مقدار  :جزء متغيِّر
 .عند حلول كلِّ قسٍط ملعِرَفِة ِمقداره

 يضاف إىل مقدار املؤشِّر يف كلِّ ( كما يف املريال% 1)وهو الـ  :جزء ثابت
 .قسٍط

   وعليه ففي العاشر من شعبان من كلِّ عام ُينَظر إىل مقدار املؤشِّر،  م يضـاف
،  م ُيضَرب اجملموع يف املقدار القـائم ممـا مل   -%1الـ -ريابت إليه اجلزء ال

أي الباقي مما مل ُيَسدَّد من تكلفة العـ  املـؤَجرة علـى    –يسدَّد من األصل 
؛ فيتحدَّد بذلك مقدار القسط اإلجيـاري  -املؤِجر، وهي املائة مليون يف املريال

 .املطلوب سداده عند حلول أجل القسط القادم

 سيتم تقسيم سداد األصل على عشِر أقساٍط متساوية، قيمُة : صلطريقة سداد األ
كلٍّ منها عشر مالي  ريال ُتَسدَّد يف العاشر من شعبان من كلِّ عام، يضاف إليها 

 . مقدار الربح امُلسَتَحّق على اجلزء القائم مما مل يَسدَّد من األصل

لك التاري، نفِسه ُحـدَِّد  هـ، ويف ذ1341ُأبِرم العقُد يف العاشر من شعبان من عام  .4
 : وذلك ِوفق ما يأيت -والذي يتكون من جزئ –مقدار القسط القادم 

 عشرة مالي  ريال: سداد حصة من األصل. 
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 ومت حتديد ذلك من خالل الرجوع إىل املؤشر املتفـق  : املقدار املستَحق من الربح
بـت مـن الـرِّبح    يف ذلك اليوم؛  م أضيف إليه اجلزء الريا% 4: عليه، فُوِجد أنه

وهو املائـة مليـون   –، وُضِرَب اجملموُع يف إمجايل ما مل يسدَّد من األصل %(1)
% + 4: ، وبذلك حتدَّد مقدار الربح وهو-ريال؛ ألنه مل يسدَّد منه شئ حىت اآلن

 .ريال 3،000،000= 100،000،000× % 1

  هو هـ10/9/1341وبذلك يكون إمجايل القسط اإلجياري الواجب السداد يف :
 .ريال 04،111،111=  3،000،000+ عشرة مالي  

: هـ دفعت شركة النفط قسط األجرة احلال واجب السداد، وهو10/9/1341يف  .3
باآلليـة  –ريال، ويف ذلك التاري، نفِسه ُحدَِّد مقدار القسط القادم  13،000،000

 : ، وذلك ِوفق ما يأيت-نفِسها ال  ُحدِّد هبا مقدار القسط السَّابق

 عشرة مالي  ريال: داد حصة من األصلس. 

 ومت حتديد ذلك من خالل رجوع الطرف  إىل املؤشـر  : املقدار املستَحق من الربح
يف ذلك اليوم؛  م أضيف إليه اجلزء الريابت من الرِّبح % 481: املتفق عليه فُوِجد أنه

وهـو  –، وُضِرَب اجملموُع يف إمجـايل مـا مل يسـدَّد مـن األصـل      %(1)
، وبذلك حتدَّد مقـدار  -ريال؛ ألنه مت سداد عشرة مالي  منه 80،000،000
 .ريال 3،691،111=  80،000،000× % 1% + 481: الربح وهو

  هــ هـو  10/9/1344وبذلك يكون إمجايل قسط األجرة واجب السداد يف :
 .ريال 03،691،111=  4،180،000+ عشرة مالي  

 .هـ10/9/1331وهكذا دواليك حىت حلول آخر قسط يف 
حصـة  : )هذا وإن املتأمِّل يف هذه الصورة يظهر له أن األجرة فيها تتكوَّن من ثالثة أجزاء

، (، ومقدار املؤشر، واهلـامش اإلضـايف  (أو تكلفة الع  املؤجرة على املؤجر)من األصل 
، (احلصة من األصل، واهلامش اإلضـايف : ومها)اثنان منها ثابتان حمددان يف جملس العقد 

 (. هو مقدار املؤشر)ء واحد منها متغيِّر ويبقى جز
هـ، وبعد سداد الشركة النفطية آخر أقساط األجرة أبرم املصرف 10/9/1331يف  .5

 .عقَد هبٍة ملََّك فيه الشركَة النفطيَة ناقلَة النِّفط
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وعليه ومن خالل ما سبق من تعريٍف بالتأجا املقترن بوعٍد بالتمليك، وتعريٍف بـاألجرة  

التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك "، ومن خالل املريال املذكور أعاله، تبيَّن املقصود بـاملتغيِّرة
 .-واهلل أعلم–يف صورته املتكاملة " بأجرة متغاة
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 :المبحث الثاني

 حكم التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة

 
 

ترن بوعٍد بالتمليك بأجرة التأجا املق"بناء على ما سبق يف املبحث األول من تعريٍف بـ 
 : وتصويره؛ فسيعرض الباحث حكَم هذا العقد من خالل ثالثة مطالب" متغيِّرة

 .األول منها لبيان حكم التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك
 .والرياين لبيان حكم األجرة املتغيِّرة

 :والريالث لبيان حكم املنتج يف صورته املتكاملة، وذلك على النحو اآليت
 

 حكم التأجري املقرتن بوعد  بالتمليك: طلب األولامل

 
التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك من أهم عقود التمويل املعاصرة الـ  تعـدَّدت صـورها    
وتطبيقاهتا، وحظيت بإقبال واسع؛ وهو األمر الذي جعل هذا العقد حملَّ دراسة وحبـث  

مة وأوراق العمـل، وُعَقـدت   وتقومي، حيث ُكِتبت فيه الرسائل العلمية والبحوث احملكَّ
 .لدراسته املؤمترات وامللتقيات والندوات، وصدرت يف حكمه الفتاوى والقرارات

هذا وإن الذي استقرت عليه الفتوى وصدرت به غالبية القرارات وفتاوى اجملامع واهليئات 
رات الفتـاوى والقـرا  : الشرعية القول بتجويِز ُصَوٍر منه، وحترمِي أخرى، ومن أمريلة ذلك
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واجمللس الشرعي هليئة احملاسـبة واملراجعـة    (1)جممع الفقه اإلسالمي الدويل،الصادرة عن 
ونـدوة   (4)والندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوي ، (1)للمؤسسات املالية اإلسالمية،

 واهليئـة  (5)واجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث، (3)الربكة الريامنة عشر لالقتصاد اإلسالمي،
 (7)وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار االستريمار بالكويت، (1)الراجحي، الشرعية ملصرف

 .وغاها (9)واهليئة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة،
جواز التأجا  -واهلل أعلم بالصواب–هذا وبعد التأمل والدراسة فإنَّ الذي يظهر للباحث 

ُز هبا اجلائُز واحملرَُّم من ُصـوره وتطبيقاتـه   املقترن بوعٍد بالتمليك بشروٍط وضوابَط يتميَّ
 :وهذه الضوابط هي. املتعدِّدة

 
 .أال يتوارد عقدان خمتلفان يف وقٍت واحٍد على عنٍي واحدة: الضاب  األول

، وأن "التأجا املقتـرن بوعـٍد بالتمليـك   "البد من متايز العقود ال  تشتمل عليها صيغة 
ط صحته، وأن تنتفي عنه املوانع؛ حبيث يقع عقُد البيع أو يستجمَع كلٌّ منها أركانه وشرو

اهلبة بعد انتهاء عقد اإلجارة أو إهنائه وفسخه، ويطبَّق يف حاِل سرياِن كلٍّ منهما مقتضياته 
 . وآثاره الشرعية

                                           
 15/01ال  عقدت يف الرياض خالل الفترة ، ة اجملمع الريانية عشردورالصادر عن ( 3/11) 110: القرار: ينظر (1)

  .هـ01/07/1311 –
ن من املعايا الشرعية الصادرة ع" معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك"البند الريامن من املعيار التاسع : ينظر (1)

  .اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
  .من الفتاوى والتوصيات الفقهية الصادرة عن الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوي  "سادسًا"البند : ينظر (4)
  .هـ9/07/1311 -7 :الفترةيف الصادر عن هذه الندوة ال  ُعِقدت  (19/1: )القرار رقم :ينظر (3)
وذلك ضمن قراراته الصادرة يف هناية أعمال دورته العادية الريامنة عشرة، ال  ُعقدت يف باريس خالل الفتـرة   (5)

  .م5/7/1009 -1هـ املوافق 1/7/1318 -17/1
  .من قراراهتا( 85)، و(34: )القراران: ينظر (1)
  (.134 -115/ 1)فتاوى الدار : ينظر (7)
 (.140، 111، 109، 119: )اوى الشرعية لشركة أعيان لإلجارة صالفت: ينظر (9)
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وعليه فال يصحُّ أن تتوارد أحكام البيِع واإلجارِة على عٍ  واحدٍة يف وقٍت واحد؛ كـأن  
ُل مستأجرًا من جهِة عدم متلُّكه الع  ومن جهِة فواِت ما يدفعه من أقساٍط يف يكون املتموِّ

حاِل انفسا  عقد اإلجارة، وأن يكون يف الوقت نفسه مشتريًا من جهة دخول العـِ  يف  
 . ضمانه وحتمُّله نفقاهتا وصيانتها

 
 .حتديد آليَّة متليك العني املستأجرة عند إنشاء التعاقد: الثاينالضاب  

متليـك  البد للعاقدين عند إنشاء التعاقد يف التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك من حتديد آلية 
كما جيب أن تكون طريقُة نقـل امللكيـة   . ؛ وذلك نفيًا للشقاق والنزاعالع  للمستأجر

ال تؤدي إىل حمظوٍر كتداخل العقـود املختلفـة    -مع وضوحها عند التعاقد–للمستأجر 
 .واحدٍة يف وقٍت واحد وتواردها على عٍ 

 :إحدى الطرق اآلتية هذا وميكن التعاقد على نقِل ملكية الع  إىل املستأجر من خالل

وعد بالبيع بريمن رمزي، أو بريمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة املدة الباقيـة، أو بسـعر    .1
 .السوق

 .وعد باهلبة .1

 .عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط اإلجيارية .4
وال  ،عن مالٍك صادٌر كون الوعد بالتمليك ملزمًا ملن صدر منه؛ ألنه وعٌدجيوز أن يهذا و 

  (1).من ربا أو جهالٍة أو بيِع ما ال ميلك يترتب عليه حمظور شرعي
 
 

                                           
إمنا جيوز  -سواٌء أكان ملزمًا لطرٍف واحٍد أم لطرف –أن الوعد امللزم  -واهلل أعلم بالصواب–يترجح للباحث  (1)

امللزم على صرِف  يف املواضع ال  جيوز فيها العقد، وحيُرم يف املواضع ال  حيرم فيها العقد؛ وعليه فال جيوز الوعد
يف عقد املراحبة -كما إنَّه ال جيوز . العمالت مع تأجيِل العوض ؛ ألنَّ التعاقد على ذلك حمرٌَّم ألنه من ربا النسيئة

أن يعدا وعدًا ملزمًا ببيِع عٍ  أو شرائها وملَّا ميلكها  -أحدمها أو كالمها–للمصرف وال العميل  -لآلمر بالشراء
. كون من بيع ما ال ميلك، ومن التعاقد على املعدوم، فضاًل عما يعتري ذلك من شبهة الربااملصرف بعد؛ ألنه ي

إال إنَّ األمر يف التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك خمتلٌف؛ إذ إنَّ املؤجر مالٌك للع  املـؤجرة، فوعـده بتمليكهـا    
 .-واهلل أعلم–للمستأجر وعدًا ملزمًا عند انتهاء عقد اإلجارة ال يترتب عليه حمظور 
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أن يكون ضمان العني املؤجرة على املؤجر، وال جيوز تضمني املستأجر : الثالثالضاب  
 .إال يف حال تعديه أو تفريطه

وأن ضمان  (1)العلم يف كون يد املستأجر على الع  املؤجرة يد أمانة؛ال خالف ب  أهل 
 ( 1).الع  املستأجرة على املؤجر ما مل يتعد املستأجر أو يفرط

على حتـرمي اشـتراط    (5)واحلنابلة (3)واملالكية، (4)بل نصَّ مجاها أهِل العلم من احلنفية،
، ملا فيه من اجلهالة الفاحشة والغـرر ضمان الع  املؤجرة على املستأجر وبطالنه؛ وذلك 

يف خماطرة كباة قد يغنم فيها وقـد   على عقٍد هدخولحيث إن تضم  املستأجر يقتضي 
يغرم، وقد تقتصر األجرة على ما مت تسميته يف العقد وقد تزيد زيادة كـباة وأضـعافًا   

 .ملستأجرةمضاعفة عن املسمى يف العقد، وقد تزيد زيادة يساة نتيجة ضمان الع  ا
كما إن اشتراط الضمان على املستأجر جيعل املؤجر قد ربح فيما مل يضمن، وهو نص ما 

 أن النيب -رضي اهلل عنهما –يف احلديث الذي رواه عبداهلل بن عمرو  هنى عنه النيب 
وال بيع ما لـيس   ،وال ربح ما مل يضمن ،وال شرطان يف بيع ،ال حيل سلف وبيعڇ: قال

 (1).ڇعندك
                                           

هي اليـد الـ  ال   : ويد األمانة. باحليازة  احلسية، وهي االستيالء على الشيءاملقصود باليد هنا اليد املعنوية ال (1)
تتحمل تبعة هالك ما حتتها من األموال ما مل تتعد أو تفرط يف احملافظة عليها، فإن وقع منها تعدٍّ أو تفريط صارت 

مدى صحة تضم  يد األمانة : ينظر. ف ملالكه؛ املريل يف املريليات، والقيمة يف القيمياتضامنة، ولزم غرم بدل التال
 (.15) :نزيه محاد ص /د ،بالشرط

ال خالف يف أن : "الكاساين يف بدائع الصنائع إذ يقول: ومنهم. وقد نقل االتفاق على ذلك مجع من أهل العلم (1)
قـال  : "، وابن قدامة يف املغين ناقاًل ذلك عن اإلمام أمحد إذ يقـول (110 /3" )امُلسَتأَجر أمانة يف يد امُلسَتأِجر

ـ    ،أو اخليمة إىل مكة ّلَظمسعت أبا عبداهلل ُيسأل عن الذين يكرون امَل: األثرم أو  ٍقَرفيذهب مـن املكتـري بَس
وذلك ال يضمن، وال نعلم يف هذا خالفًا؛  إذا ذهب ؟أرجو أال يضمن، وكيف يضمن: هل يضمن؟ قال ،بذهاب

 (.113 -114 /9" )ألنه قبض الع  الستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة
 (.111 /15)لسرخسي املبسوط، ا: ينظر (4)
 .(31 -31 /3) ، الدرديرالشرح الصغا، (509 -507 /5)لقرايف ا ،الذخاة: ينظر (3)
 (.113 /9)ابن قدامة املغين، : ينظر (5)
يف الرجل يبيع ما ليس : اإلجارة، باب: ، وأبو داود يف السنن يف كتاب(151/ 11)سند رواه اإلمام أمحد يف امل (1)

 =ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك: البيوع، باب: ، والترمذي يف السنن يف كتاب(517 -511/ 4)عنده 
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يه وبناُء على ما سبق فإنه ميكن إبراُز مجلٍة من الضوابط املندرجة حتت أحكام ضمان وعل
 :الع  املؤجرة، ومنها

 
تكون الع  املؤجرة على ضمان املؤجر طيلة مدة اإلجارة، وال جيوز اشتراط جيب أن  -

ال جيـوز  ، كمـا إنـه   ضمان املستأجر الع  املستأجرة يف العقد ما مل يتعدَّ أو يفرط
لمؤجر أن يشترط براءته من عيوب الع  املؤجرة ال  ختل باالنتفاع، أو أن يشـترط  ل

عدم مسؤوليته عما يطرأ على الع  من خلل يؤثر يف املنفعة املقصودة مـن اإلجـارة   
 .سواء أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته

الضـوابط  املنضـبط ب ن على الع  املؤجرة عن طريق التـأم   جيوز للمؤجر أن يؤمِّ -
؛ ألنَّ ذلك ال يتعارض مع حتمِّله ضـمان العـ    -كلما كان ذلك ممكنًا- الشرعية
يف  تكلفـة التـأم    على املؤجر، وللمؤجر أخذتكون نفقة التأم  إال إن ، املؤجرة

 . االعتبار ضمنًا عند حتديد األجرة

؛ ألنَّـه ال  ؤجراملستأجر بالقيام بإجراء التأم  على حساب امل َلللمؤجر أن يوكِّ جيوز -
يترتب عليه حمظور، وال تضمٌ  للمستأجر، شريطَة أن يكون ُغْنُم التـأمِ  للمـؤجر   

 .وُغرُمه عليه
 فـعِ َد عدِم ُدجمرَّ دَّإذا كان املستأجر وكياًل عن املؤجر يف إجراء التأم  فال جيوز أن ُيَع -

أن ا إنَّه ال جيـوز  ، كم-املستأجر–شركة التأم  للتعويض دلياًل على تفريط الوكيل 
ط على املستأجر تغطية املخاطر ال  ال تغطيها شركات التأم ، أو املخاطر الـ   َرُيشَت

تكون ُكلفة التأم  عليها مرتفعة، أو التعويض يف احلاالت ال  ُتفِلس فيها شـركات  

                                                                                                                         
ابن ماجة يف ، و(704: )بيع ما ليس عند البائع ص: البيوع، باب: ، والنسائي يف السنن يف كتاب(445/ 4)=

وهـذا احلـديث   : "قال الترمذي(. 531/ 4)النهي عن بيع ما ليس عندك : التجارات، باب: السنن يف كتاب
، (11/ 1" )هذا حديث على شرط مجلة من أئمة املسلم  صحيح: "، وقال احلاكم(517/ 4" )حسن صحيح

 -17/ 4)لقيم يف إعالم املـوقع   ، وابن ا(147: )وصححه ابن تيمية يف بيان الدليل على بطالن التحليل ص
  (.1115/ 1) األلباين يف صحيح اجلامع الصغا، و(19
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ى ؛ ألن هذه الشروط يف حقيقتها حتايٌل علالتأم  أو ال ُتوِفي أو تتهرب من التعويض
  .تضمِ  املستأجر

 
أن تكون نفقات الصيانة األساسية على املؤجر ال علوى املسوتأجر   : الضاب  الرابع

 .طوال مدة اإلجارة
الع  املـؤجرة، وُيَعـدُّ هـذا     ال  يتوقف عليها بقاء منفعةهي الصيانة  الصيانة األساسية

رم اشتراطه علـى  وحيالضرب من أضرب الصيانة واجبًا من واجبات املؤجر بأصل العقد، 
؛ لكونه مما يتمكن به املسـتأجر  املستأجر يف عقد اإلجارة، ويبُطل هذا الشرط إن اشُتِرط

من االنتفاع، وألن بقاء املنفعة واجب على املؤجر وال يتحقق إال بسالمة الع  املـؤجرة  
على أن هذا الضرب مـن أضـرب    (1)وصيانتها، وقد اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة

 .صيانة واجب من واجبات املؤجرال
يطرأ من عيوب يف الع  املؤجرة، قد صيانة ما يف  جيوز للمؤجر أن يوكِّل املستأجَرإال إنه 

 . على أن يرجع املستأجر على املؤجر بالتكلفة الفعلية هلذه اإلصالحات

  

 حكم األجرة املتغرية: املطلب الثاني

 
رة إحلاقًا هلا مبا اتفق الفقهاء عليه من اشتراط العلـم  اتَّفق الفقهاء على اشتراط العلم باألج
واألجـرة يف  : "-رمحه اهلل–يقول اإلمام الكاساين . بالريَّمِن يف البيِع؛ إذ اإلجارة بيُع مناِفع

اإلجارات ُمعَتَبَرٌة بالريَّمِن يف الَبياعاِت؛ ألنَّ كلَّ واحٍد من العقدين معاوضُة املاِل باملال، فما 
  (1)".يف البياعات يصُلُح أجرًة يف اإلجارات، وما ال فال يصُلُح مثنًا

                                           
، حتفة احملتاج وحواشيه، (515 -513/ 4) برواية سحنون ، املدونة(157/ 15)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)

  .(50 -39/ 3)، شرح منتهى اإلرادات، البهويت (119 -117/ 1)ابن حجر اهليتمي 
  (.184/ 3)ئع الصنائع بدا (1)
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مقرونًا بذكر أقوال أهل  (1)تفصياًل،" الريمِن املتغيِّر"هذا وقد سبق وأن بيَّن الباحث حكم 
العلم يف ذلك، وأدلة كلِّ قوٍل مع املناقشة تفصياًل، وقد ترجَّح للباحث جواز ربط الريَّمن 

 .بشروٍط وضوابطاآلجل مبؤشر متغيِّر منضبط 
جواز األجرة املتغيِّرة؛ ألن األجرة  -واهلل أعلم بالصواب–وعليه فإنَّ الذي يظهر للباحث 

ما يصُلُح مثنًا "و (1)،"، كالريمن يف البيع، فوجب أن يكون معلومًامعاوضٍة يف عقِد ٌضَوِع"
 (4)".يف البياعات يصُلُح أجرًة يف اإلجارات، وما ال فال

 :جرة املتغيِّرة مشروٌط باستجماِع الشروِط والضوابط اآلتيةإال إنَّ جواز األ
استجماع عقد اإلجارة أركانه وشروط صحته، وسالمته مـن املوانـع ومفسـدات     .1

 . العقود

البد من اشتماِل العقِد على بياِن آليَِّة حتديِد أقساِط األجرة، وآجاِل ُحُلوِلها بشـكٍل   .1
 .واضٍح ينفي عنها اجلهالة

د العاقدان يف جملس العقد معيارًا أو مؤشرًا منضبطًا ال يستقل العاِقـدان  جيب أن حيدِّ .4
بعلمه، وال يتطرَّق النزاع بينهما يف حتديده يكون هو املرجع يف حتديد أقساط األجرة 

 .املؤجَّلة

من األمهية مبكان اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقٍف أعلى وسـقٍف أدىن ملقـدار    .3
 .؛ نفيًا للغرر الفاحش عنهامقدار أقساط األجرة اآلجلةالتذبذب املقبول يف 

إذا حتدَّد مقدار أي قسٍط من أقساط األجرة اآلجلة،  م حلَّ أجُله فال جيوُز حبـاٍل أن   .5
ُتفَرض على املستأجر زيادٌة يف مقدار القسط نظا التأجيل أو التأخُّر يف السداد، سواٌء 

يِّرًا، وسواٌء أكان منصوصًا عليها يف العقِد أم اتََّفَق أكانت تلك الزيادة مبلغًا ثابتًا أم متغ
الطََّرفان عليها الحقًا، انتفع هبذه الزيادة الدائن أم صرفها يف أوجه اخلاات والِبّر؛ ألن 

 .كلَّ زيادٍة يف الدَّيِن بعد ثبوته يف ذمة املدين نظا التأجيل واإلنظار من ربا اجلاهلية

 
                                           

  .-فلااجع إن شئت–من أوَِّل فصول هذه الرسالة  -"حكم املراحبة بربٍح متغيِّر"–وذلك يف املبحث الرياين  (1)
  (.13/ 9)املغين، ابن قدامة  (1)
  (.184/ 3)بدائع الصنائع، الكاساين  (4)
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عدد من اجملامع والندوات الفقهية، واهليئـات الشـرعية    تاهذا وقد نصت فتاوى وقرار
اجمللـس  : للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية على جواز كون األجرة متغاة، ومنها

واجمللس األورويب لإلفتاء  (1)الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
واهليئة الشرعية لبيـت   (4)لالقتصاد اإلسالمي، وندوة الربكة احلادية عشرة (1)والبحوث،

وأشارت هيئة الرقابة الشـرعية   (5)واهليئة الشرعية ملصرف الراجحي، (3)التمويل الكوي ،
وهو مضمون الفتـوى   (1)لبنك فيصل اإلسالمي املصري إىل إمكانية جعل األجرة متغاة،

 (7).رفيةالصادرة عن احللقة الفقهية الرابعة جملموعة الربكة املص
  

 يف صيغته الكاملة" التأجري املقرتن بوعد  بالتمليك بأجرة متغرية"حكم : املطلب الثالث

 
بناًء على ما سبق تفصيله يف املطلب  السابق  من جواز التأجا املقترن بوعٍد بالتمليـك  

ط؛ بضوابطه وشروطه، وجواز ربط األجرة املؤجلة مبؤشٍِّر منضبٍط معلوم مبا سبق من ضواب

                                           
معيـار اإلجـارة واإلجـارة املنتهيـة     ( "8) :من املعيار الشرعي رقم (5/1/4) البند قد قرر جواز ذلك يفو (1)

تكون األجرة للفترة األوىل حمددة مببلغ معلوم، وجيـوز يف   أنيف حالة األجرة املتغاة جيب ": ، ونصه"بالتمليك
الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا املؤشر مرتبطًا مبعيار معلوم ال جمال فيه للنزاع؛ ألنه 

 ".أدىن أعلى وحدٌّ ع له حدٌّأجرة الفترة اخلاضعة للتحديد، ويوَضيصبح هو 
وذلك ضمن قراراته الصادرة يف هناية أعمال دورته العادية الريامنة عشرة، ال  ُعقدت يف باريس خالل الفتـرة   (1)

أن تكون ...  يشترط لصحة عقد اإلجارة: "م، ونصُّ ذلك5/7/1009 -1هـ املوافق 1/7/1318 -17/1
بأن يتفـق  ( مريل اليبور)رة حمددة معلومة ال تبقى معها جهالة مؤدية إىل النزاع، وجيوز ربطها مبؤشر معلوم األج

  ."الطرفان على أن األجرة املتغاة مرتبطة باليبور زائدًا أو ناقصًا
 -11فتـرة  الصادرة عن ندوة الربكة احلادية عشرة ال  ُعِقدت يف جدة خالل ال( 11/1: )الفتوى رقم: ينظر (4)

  .هـ11/08/1311
 (.115: )وذلك يف فتواها رقم (3)
  .من قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي( 131: )القرار رقم: ينظر (5)
 (.10: )وذلك يف فتواها رقم (1)
 (.30 -48: )ص عبد الستار أبو غدة/ كتاب اإلجارة د: ينظر (7)
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التأجا املقترن بوعٍد بالتمليـك  "جواز  -واهلل أعلم بالصواب–فإنَّ الذي يظهر للباحث 
 .شريطة استجماعه ما سبق من ضوابط كلٍّ منهما "بأجرة متغاة
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 :المبحث الثالث

 دراسة تطبيقية ألحد عقود التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة

 
  

هو عقد التمويل " لتأجا املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغاةعقود ا"إن من أبرز تطبيقات 
( ساب أمانة) سالمية بالبنك السعودي الربيطاينخلدمات املصرفية اإلالعقاري الذي تقدمه ا

والذي سيكون حملَّ دراسٍة تطبيقية يف هذا املبحث من خـالل املطلـب     للعمالء األفراد،
 :  اآلتي 

 

 عقدتوصيف ال: املطلب األول

الدراسِة من خالل سرِد مقتطفاٍت من أهمَّ ما اشتمل  يعرُض الباحُث توصيَف العقد حملس
ممـا   -امللحق به–" الوعد بالبيع"، ومنوذج "أرض مع الوعد بالبيع/ عقد تأجا عقار"عليه 

 :له عالقٌة حبكمه الشَّرعي،  م إجياز هيكلته وآليِة تنفيذه، وذلك على النحو اآليت
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 الملح  به" الوعد بالبيع"قتطفات من نصوص العقد، ونموذج م:  ولا 

 
 (سنتين/مفرد) ر  مع الوعد بالبيع /عقـــد تأجيــر عقـــار

/ الذي لديه صالحية التأجا قد وافق على تأجا العقار[ البنك] ن الطرف األولإحيث "
الصادر من  الصكمبوجب ....... يف ( ـة/)الواقع....... األرض والذي هو عبارة عن 

املسجل باسم شركة عقارات العربية و ،....... بتاري،.......  رقم.......  كتابة عدل
قد [ العميل]وال  ميلك الطرف األول معظم حصصها، وحيث إن الطرف الرياين احملدودة 

أن يسـتأجر  فقد تعاقد الطرفان ومها باحلال املعتربة شرعًا على ( ها)وافق على استئجاره 
 :األرض املذكورة أعاله وفقًا ملا يلي/ من الطرف األول العقاررياين لطرف الا

 :تعاريف( 2)املادة 
هو الطرف األول، وهو البنك السعودي الربيطاين، والذي ميتلك احلـق يف  : البنك( 1/1

 (.ـا)األرض موضوع هذا العقد إىل الطرف الرياين وبيعه/ تأجا العقار
األرض / قبلوا اسـتئجار العقـار  / لرياين، والذي قبلهو الطرف ا: العمالء/ العميل( 1/1

 .موضوع هذا العقد من الطرف األول
من قبل ( ة)يف التمهيد، واملؤجر( ـة)األرض املوصوف/ هو العقار: األرض/ العقار( 1/4

 .الطرف األول للطرف الرياين
 :والقبول اإلجياب( 3)املادة 

عـاله وفـق الشـروط    أ( ـه)ذكوراملاألرض /الطرف األول الطرف الرياين العقار جرأ
 .جيار املذكور وفق ما ذكراإلقبل الطرف الرياين ، وحكام املنصوص عليها يف هذا العقدألوا

 : مدة عقد اإلجيار( 5)املادة 
 (.م.…)هـ ...... ، وتنتهي يف (م)..... هـ ..... سنة، تبدأ يف .....  جياردة اإلم 
 
 

 : ودفعه اإلجيارمبلغ  (6)املادة 
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 والريانية األوىل لسنت ل( ـه)األرض املذكور/ يكون إمجايل األجرة الشهرية للعقار( 1/1
يسدَّد يف نفس التاري، من كلِّ شهر مـيالدي، وتـتم    ريال سعودي .......ًا قدره مبلغ

ريال سعودي من األجرة املقدَّمة املشار إليها ......طريقة دفعه خبصم مبلغ شهري قدره 
 .ريال سعودي يتم سداده بشكٍل شهري......قي وقدره ، والبا1/1يف الفقرة 

ريال سـعودي،  ......دفعة إجيارية قدرها مبلغ ( املستأجرون)يقدم الطرف الرياين ( 1/1
وحيتفظ الطرف األول هبذا املبلغ للطرف الرياين حيث يتمُّ استحقاقه على أساس شـهري  

 .ملدة ست سنوات كحد أقصى
شـهريًا،   ي  يتم مراجعة األجرة ال  يدفعها الطرف الرياينبعد انتهاء السنت  األول( 1/4

ن يكون أعلى  ،جيارويتكرر ذلك طيلة مدة عقد اإل ،ويريبت يف بداية كل سنت  الحقت 
، وللبنك احلق يف التنـازل عـن   سنويًا% 1جرة كل سنت  نسبة ألقصى لزيادة األا احلدُّ

ىل الطرف إصدار كشف يرسل إسيتم ( سنت )وعند بداية كل فترة األخذ هبذه الزيادة، 
 .ما متَّ دفعه منه وما بقي جيارإلالرياين يوضح مبلغ ا

اخليار ب  أن يطالب  طرف األولعن دفع اإلجيار فلل الطرف الرياين ويف حال توقف( 1/3
وب  أن يفس، عقد اإلجيار ويتصـرف يف   يف حق اإلجيار،باالستمرار يف العقد واملطالبة 

حـق   طرف األولولل. تصرف املالك يف ملكه من بيع أو إجيار أو غا ذلك الع  املؤجرة
 .بالتعويض عن ما حلقه من ضرر ة الطرف الرياينمطالب
 :الوعد بالبيع( 7)املادة 

عليه وفقًا ( ة)األرض املؤجر/ يعد الطرُف األوُل الطرَف الرياين وعدًا ملزمًا بتمليكه العقار
 .املرفقةملا جاء يف وثيقة الوعد بالبيع 

 : اإلصالح والصيانة( 00)املادة 
عن التلف املانع  األرض/ يكون الطرف األول مسؤواًل عن إصالح وصيانة العقار 11/1

 :كما يف التايل من انتفاع الطرف الرياين بالع  املؤجرة
 .اهنيار املبىن أو اهلدم ( أ
ـ    ( ب اء هتريب املاء داخل احليطان أو السقف، وليس بسبب خلل يف أنابيـب امل

 .اخلارجية أو سوء االستعمال
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 .اهلبوط يف السقف أو التصدعات اجلوهرية يف البناء  ( ت

 .وفيما عدا ما ُذِكر أعاله فُيعَتَبر من الصيانة التشغيلية للعقار
سوف يكون الطرف الرياين مسؤواًل عن الصيانة التشغيلية الناجتة عن االسـتخدام   11/1

 .اليومي
 (تعريفات( )24)املادة 
يتع  على العميل دفع قسط شهري يتكون مـن رأس  : مبلغ السداد الشهري /القس 

 :  وحيتسب القسط الشهري كالتايل. املال والربح
 .املدة باألشهر(/ إمجايل الربح+ املبلغ الرئيسي = )القسط الشهري

يف حالة تأخر سداد أي من األقساط سوف يفرض البنك رمًسا حبـد  : السداد املتأسر .1
وتعترب غرامات تأخا تصرف لألغراض اخلاية وال تدخل يف . يف السنة% 11أدىن قدره 
 ".أرباح البنك

 وعد بالبيع
، واملتضمن الوعـد  ...من عقد اإلجيار املربم معكم بتاري، ( 7)إشارة ملا ورد يف املادة "

ة ببيعكم العقار املؤجر عليكم فإننا نؤكُِّد لكم التزامنا هبذا الوعد وذلك بعد انتـهاء مـد  
 :اإلجيار ووفائكم جبميِع شروطه وأحكامه وبالشروط التالية

 .وفائكم بكاِمل اإلجيار املسَتَحق عن كامل مدة اإلجيار يف مواعيدها احملدَّدة .1

 .تأكيد رغبتكم يف شراء العقار املؤجر قبل انقضاء ثالث  يومًا من انتهاء مدة اإلجيار .1

عقد البيِع عليكم، واختاذ اإلجراءات الالزمـة  ويقوم البنك فور وفائكم بالتزاماتكم بإبرام 
 .إلفراا العقار املباع لكم خالل ست  يومًا من تاري، وفائكم جبميع االلتزامات

ومن املفهوم واملتفق عليه أن هذا الوعد يعترب الغيًا يف حالِة فسِ، عقِد اإلجيار أليِّ سـبٍب  
 .اإلجيار من األسباب املسوِّغة للفس،، واملنصوص عليها يف عقد

ولكم أيضًا خيار الشراء قبل انتهاء مدة اإلجيار، وسوف يكون سعر البيع مطابقًا لقائمـة  
 ".األسعار املرفقة

 
 هيكلة العقد وآلية تنفيذه: ثانياا 
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من خالل تأمُّل بنود العقد وأحكامه، ومنوذج الوعد املرفق به فإنه ميكن إجياز هيكلته وآلية 
 :تنفيذه يف اآليت

 ُّك البنك للعقار فإنه يرِبم عقد تأجاه مع العميل تأجاًا مقترنًا بوعٍد بـالبيع،  بعد متل
ويف الوقِت نفسه فقد أبرم البنك وعدًا ملزمًا منه ببيِع العقار من العميل بريمٍن حمدٍَّد عند 
إصداِر الوعد، وَشَرَط البنُك تنفيذ هذا الوعد بانتهاِء عقِد اإلجارِة وإمتام العميل سداد 

 .يِع األقساط اإلجياريةمج

   ،اشتمل العقد على مجيع أركان عقِد اإلجارة، وشروِط صحَّته، كتحديد العاقـدين
واإلجياب والقبول، وتعي  العِ  املؤَجرة على وجٍه حيقِّق العلم الواجـب تـوفُّره يف   

 .العقد، وينفي عنها اجلهالة، وحتديد مدِة العقد

 اإلجارة ذات األجرة املتغيِّرة، وقد فصَّلت املـادَّة   ُيصنَّف هذا العقد على أنه من عقود
السادسة أحكام األجرة، وما تتكون منه من أجزاء، وآلية حتديدها، وآجال حلوهلـا،  

 :ومن أهم ما ُيشار إليه يف ذلك

مـن  ( 1/1)يدفع املستأِجر دفعة إجياريًَّة مقدَّمة عند إبرام العقد، وقد بينت الفقرة  -
جرة املقدَّمة جزٌء من األجرة املستحقَّة عن السنوات السِّتِّ األوىل العقد أنَّ هذه األ

من عقِد اإلجارة، وأهنا ستكون مسَتَحقة بشكٍل شهريٍّ، باإلضافة إىل األقسـاط  
 .اإلجياريَِّة ال  سيدفعها املستأجر الحقًا بشكٍل شهري أيضًا

تكلفة الع  املؤجرة أقساط إجيارية شهرية، متَّ حساهبا وتقديرها من خالل توزيع  -
على البنك، باإلضافة إىل مقدار ربٍح ثابت، وربٍح متغيٍّر، وُقسَِّم جمموع ذلك على 

 .عدد أشهر عقِد اإلجارة

حدَّده البنك يف السنت  األولي  ( الذي تشتمل عليه األجرة)اجلزء املتغيِّر من الرِّبح  -
ه بناًء على املؤشر الـذي اعتمـده   مببلٍغ ثابٍت حمدَّد، وبعَد ذلك ستتمُّ إعادة تقييم

على التقـومي  % 1البنك، وقد وضَع البنك سقفًا أعلى لتغيُِّر األجرة ال يزيد عن 
 (1).-أي يف كلِّ عام –السابق 

                                           
 :ة ال  اعتمدها البنك يف هذا العقِد يالحظ عليها ما يأيتإن املتأمِّل يف آلية حتديد األجرة املتغا (1)
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  بعد انتهاء عقد اإلجارة وسداد العميل مجيَع األقساط اإلجيارية، وطلبه من البنك تنفيذ
عقار من العميل بالريَّمن احملدَِّد سلفًا يف منـوذج  الوعد بالبيع، فسيربم البنك عقَد بيع ال

 .الوعِد الذي أبرمه البنك

 

 احلكم الشَّرعي للعقد: املطلب الثاني

 
بناًء على ما سبق من توصيٍف للعقد، وتفصيٍل هليكلته وآليِة تنفيذه، وبعد الدراسة والتأمل 

ابط الشـرعية لعقـود   لشروطه وأحكامه فإنَّ الذي يظهُر للباحِث أنه قد استجمع الضو
 :التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك، واألجرة املتغيِّرة إمجااًل، ومن أبرزها

استجمع كٌل من عقِد اإلجارة وعقد البيع أركانه وشروط صحته وترتبت على كـلٍّ   .1
منهما مقتضياته الشرعية، كما إهنما مل يتواردا على الع  يف وقٍت واحٍد، بل انفصـل  

 . قِد اإلجارِة وكاَن تاليًا له ومستقاًل عنهعقد البيِع عن ع

                                                                                                                         
مل يفصح البنك عن املؤشِّر الذي اعتمده يف حتديد األجرة، ولعل سبب ذلك راِجٌع إىل ُبْعٍد تسويقي؛ حيث  -

إن العقَد موجٌَّه لألفراد، فسيكون يف اإلشارة إىل مؤشرات أسعار الفائدة مريار قلٍق وإشكاٍل وتوجُّس مـن  
 .وم العمالء، وهو ما قد جيعل من الصعب إقناُع شرحيٍة ليست باليساة منهم بشرعيتهعم

اقتصر البنك يف التغيُّر على الزيادِة دون النقصان، وهو ما ُيفقُد ربَط األجرِة باملؤشر جزًء من أمهيتها، مـن   -
 (.وِّلاملم)باإلضافة إىل كونه عداًل مع البنك ( املتموِّل)حيث كوهنا أرفق بالعميل 

األجرة )، أو (األجرة ال  يربُط حتديدها مبؤشِّر)كما إنَّ من ينعم النظر يف هذه اآللية لرمبا أخرجها عن نطاِق  -
إن هذه الصيغة من قبيل األجرة احملدَّدة واملعلومة عند التعاقد، وليست ممـا  : ؛ إذ إنه ميكن أن يقال(املتغيِّرة

كلَّ عام  طواَل % 1يف العقد بشكٍل متزايٍد، أي إهنا متزايدة مبقداِر  يؤول إىل العلم؛ إذ إن األجرة حمدَّدة
مدة التعاقد؛ وهي هبذا االعتبار معلومة عند العقد وليس يف املستقبل، إال إن للمؤجر أن يتنازل عـن هـذا   

ـ  -%1الـ–اجلزء املتزايد  زاع، عند رغبته ذلك ومبحض تقديره؛ فتكون هبذا االعتبار خارجًة عن حملِّ الن
من يرى حترمَي األجرة املتغيِّرة أو املربوطة مبؤشِّر؛ لتحقُِّق العلِم هبا حتديدًا يف  -هبذا االعتبار–ولرمبا أجازها 
 .-واهلل أعلم–جملس العقد 



        
 ليك بأجرة متغيرةالتأجير المقترن بوعد بالتم  

  

 

240 

اشتمل عقد اإلجارة على حتديد آليَّة متليك الع  املستأجرة للمستأجر، وذلـك مـن    .1
حمدَّد الذي أبرمه البنك عند التعاقد، وهي إحدى الصِّيغ ال  وعد بالبيع بريمن ال خالل

 .للمستأجِر من خالهلا نصت الفتاوى والقرارات الشرعية على جواز نقِل ملكية الع 

غا حـاِل  تضم  املستأجر الع  املستأجرة يف على ما يفيُد مل يشتمل عقُد اإلجارِة  .4
ملؤجر براءته من عيوب الع  املؤجرة الـ  ختـل   يشترط ا تعديه أو تفريطه، كما مل

 .باالنتفاع

من  - املؤجرةالع  ال  يتوقف عليها بقاء منفعة-أن الصيانة األساسية نصَّ العقُد على  .3
 .واجبات املؤجر ومن مسؤولياته

اشتمل العقد على بياِن آليَِّة حتديِد أقساِط األجرة وآجاِل ُحُلوِلها بشكٍل ينفي عنـها   .5
 .اجلهالة

 .كما نصَّ العقد على حتديِد سقٍف أعلى ملقدار التذبذب يف أقساط األجرة اآلجلة .1

 
جواُز هذا العقد إمجااًل؛ إال إنه قد  -وابواهلل أعلم بالصَّ–وعليه فإن الذي يظهر للباحث 

-فيما يترجَُّح للباحث–اشتمل على شرٍط حمرٍَّم َيْبُطُل، وال يعوُد على أصل العقِد باإلبطال 
يف حالة تأخر : "، وهو ما اشتملت عليه الفقرة الريانية من املادة الرابعة والعشرين، ونصَّها

وتعتـرب  . يف السنة% 11ا حبد أدىن قدره سداد أي من األقساط سوف يفرض البنك رمًس
؛ ألنَّـُه يف حقيقتـه   "غرامات تأخا تصرف لألغراض اخلاية وال تدخل يف أرباح البنك

 . فيكون ربااشتراُط زياَدٍة على الدَّين نظا تأجيله، 
 من وجهة–هذا وكوُن الّدائن يصِرُف هذه الغرامة يف وجوه الِبرِّ واخلا ال يغيُِّر من احلكم 

؛ ألنَّ حقيقَة األمِر أنَّ الدائَن قد أخذ من املديِن زيادًة على الدَّين بغضِّ النَّظِر -نظر الباحث
 (1).عن آلية صرفِه هلذه الزيادة

 

                                           
 .-فلااجع إن شئت–سيأيت مزيُد حبٍث حلكم غرامات التأخُّر يف سداد الدَّيِن يف الباب الريالث من هذه الرسالة  (1)



 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 شراء محافع األعيان المؤجرة تأجيراا مقترناا بوعدٍ 

 بالتمليك
 

 :مباحثثالثة  وفيه
 

افع األعياااان الماااؤجرة شاااراء محاااالتعرياااف ب: األول المبحاااث
 تأجيراا مقترناا بوعد بالتمليك

شاراء محاافع األعياان الماؤجرة تاأجيراا حكام : الثااني المبحث
 مقترناا بوعد بالتمليك

دراسااة تطبيقيااة ألحااد عقااود شااراء محااافع : الثالااث المبحااث
 األعيان المؤجرة تأجيراا مقترناا بوعد بالتمليك
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 :المبحث األول

 حافظ األعيان المؤجرة تأجيراً مقترناً بوعد بالتمليكالتعريف بشراء م

 

 
 

ُيَعدُّ شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك واحـدًا مـن املنتجـات    
شـراِء احلقـوق التجاريـة الــ     : املسَتحَدثة يف املصرفية اإلسالمية كبـديٍل ملنَتَجـي  

(Factoring) والتوريق ،(Securitization). 
شراء حمافظ األعيـان املـؤجرة   "وعليه فإن من األمهية مبكان، ومن متام تصوير املراد بـ 

، (Factoring)شراء احلقوق التجاريـة  : التعريف بكلٍّ من" تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك
بـ يف مطلب ،  م ُيتِبُع الباحث ذلك مبطلب ثالث ُيَعرِّف فيه  (Securitization)والتوريق 

 ".حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك شراء"
 



        
 شراء محافع األعيان المؤجرة تأجيرا مقترناا بوعد بالتمليك  
 

 

244 

 ( )"Factoring" ( )التعريف بشراء احلقوق التجارية: املطلب األول

، "Factoring"سيعرج الباحث يف هذا املطلب على تعريف عقد شراء احلقوق التجاريـة  
 .وتصويره، وتعداد شٍئ من أنواعه، وِذكِر بعض فوائده ومزاياه

 
 Factoring"(4)" ريف عقد شراء الحقوق التجاريةتع

 
بتعريفات كرياة، أبرزها ما جـاء يف  " Factoring"الـ شراء احلقوق التجاريةُعرِّف عقد 

عقٌد ب  طرٍف ُيَسمَّى بائع احلقوق، وآخُر : )بأنه (3)املادة األوىل من اتفاقية أوتاوا الدولية
يل ملكيِة حقوِقه التجاريِة لآلخر، املتحصِّلة مـن  ُيَسمَّى مشتري احلقوق، خيوِّل األول حتو

عقوِد بيِع البضائِع أو اخلدماِت إىل عمالئه املدين ، وُيستريىن من ذلك الديون الناجتة عـن  
  (5)(.بيع البضائع أو اخلدمات لغرض االستعمال الشخصي أو العائلي أو املنزيل

                                           
باللغة اإلجنليزية،  "Factoring"الـ: ُيَعد إحدى الترمجات العربية ملصطلح" شراء احلقوق التجارية: "مصطلح (1)

، ويف بعض الدراسات "التمويل باستخدام احلقوق التجارية"، و"شراء الديون التجارية: "كما إنه ُيَترجم أيضًا بـ
  ."فاْكُتوِرْنغ"أو " فاْكُتوِرْنج: "باحلروف العربية أيوالبحوث ُيَترَجم هذا املصطلح اإلجنليزي مبجرد كتابته 

سبق وأن أشار الباحث يف التمهيد من هذه الرسالة إىل أمهية تصوير املنتج التقليدي كما هو قبل دراسة املنـتج   (1)
يف  "Factoring"الـ "شراء احلقوق التجارية"البديل له يف املصرفية اإلسالمية؛ وعليه فسيعرِّف الباحث بعقود 

  .هذا املطلب بصيغتها التقليدية الربوية كما هي يف املراجع القانونية واملالية املتخصصة
، عقد التمويل باستخدام احلقوق التجاريـة وعمليـات   (49 -18: )عقد الفاكتورنغ، نادر شايف ص: ينظر (4)

: صرفية، مدحت صادق ص، أدوات وتقنيات م(11 -17: )حممود الكندري ص/ أمحد امللحم ود/ التوريق، د
(34- 33.) 

مت توقيع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد القانونية والتنظيمية لعمليات بيـع احلقـوق التجاريـة     م1899يف عام  (3)
"Factoring" م إال إهنا مل 1899اتفاقية أوتاوا، هذا ومع كون هذه االتفاقية قد ُوقِّعت عام : الدولية، أال وهي

  .م1881إال يف عام تدخل حيز التنفيذ 
  (. 19: )عقد الفاكتورينج، نادر شايف ص: ينظر

عقد التمويل باستخدام احلقوق التجارية وعمليـات   :هذه ترمجة غا حرفية للنص اإلجنليزي منقولة عن كتاب (5)
 :=على، وأما النص األصلي باللغة اإلجنليزية فيمكن مطالعته (18 -19: )الكندري ص/ امللحم ود/ التوريق، د
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استخداُم العميِل حقوَقه : )قانونية بأنهكما ُعرِّف هذا العقد يف إحدى الدراسات العلمية ال
أي تأجيل –التجارية للحصول على التمويل، مبا حاصله أن العميل يقوم بتحويل االعتماد 

إىل نقوٍد سائلٍة ُبْغَية تـدويِر   -الوفاء بالديون املسَتَحقَّة له بسبب بيعه املنتجات إىل املدين 
العملية بيعًا للحقوق التجارية، أو اقتراض  فقد تكون هذه... رأِس ماله بأقصى قدٍر ممكن

  (1)(.العميل من املمول بضمان احلقوق التجارية
 

وعليه ومن خالل ما سبق عرضه من تعريفاٍت يتبُ  أنَّ فكرَة عقِد شراِء احلقوِق التجارية 
"Factoring" انًا موثَّقًا تقوم على التزام الدائن بأن يقدِّم للبنك أو املؤسسة املالية املموِّلة بي

بديونه التجارية الريابتة له يف ذمة مدينيه، لينتقي منها البنُك أو املؤسسُة املالية مـا يـرى   
إمكانية حتصيله،  م يشتري البنك هذه الديون بريمٍن نقدي عاجل ميريِّل نسبة مـن هـذه   

جتاه مدينيه ، ليحلَّ البنك أو املؤسسة املالية حملَّ الدائن -أي الشراء خبصم–الديون اآلجلة 
 .يف استيفاء الديون اآلجلة منهم يف آجاهلا

 
هذا وإنه حيُسن التنبيه إىل بعِض اخلصائِص الرئيسة هلذا العقد، واإلشارة إىل بعض النقـاط  

 :املهمة ذات العالقة حبقيقته، ومنها
يف سياق تعريف هذا العقـد  " احلقوق التجارية: "يطلق القانونيون واملاليون مصطلح .1

التجارية، واملؤجَّل منها على وجه اخلصوص؛ وعليه  الديون، ويريدون بذلك ودراسته
فإن من األمهية مبكان التفريق ب  احلقوِق التجاريِة هبذا املعىن، وب  احلقوِق املعنويـِة  

إذ  (1)وما تشتمل عليه من أنواع كاالسم التجاري، والسجل والتصـريح التجـاري،  
 .ع يف حقيقتهما القانونية واملالية وحكمهما الشرعيالفرق بينهما واسع، والبون شاس

                                                                                                                         
= UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988), CHAPTER I - Article 

1, on: http://www.unidroit.org/english/conventions/1988factoring/1988factoring-e.htm  
  .(117: )الكندري ص/ امللحم ود/ عقد التمويل باستخدام احلقوق التجارية وعمليات التوريق، د (1)
سيعِرض الباحث بشٍئ من التفصيل للتعريف باحلقوق املعنوية وأنواعها يف الفصل الريالث من هذا الباب مبشيئة  (1)

  .-إن شئت-اهلل، فلُيراَجع 

http://www.unidroit.org/english/conventions/1988factoring/1988factoring-e.htm
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ديونًا جتاريًَّة؛ وعليه فال يصح  "Factoring"جيب أن تكون احلقوق املبيعة يف عقود الـ .1
أن تكون احلقوق التجارية املبيَعة ديونًا ناشئة عن بيع منتجاٍت ألغراٍض شخصية؛ ألنَّ 

االعتيادية، لذا فقد ُنِعتت هذه احلقـوق  احلقوَق ال  تصلح للبيع هي احلقوق التجارية 
 .بالتجارية وليس املالية

ناشئًة عن بيـِع   "Factoring"املبيعة يف عقود الـ -الديون–ميكن أن تكون احلقوق  .4
كتقدمي خدمات التسـويق، أو  –، أو تقدمي خدماٍت -كالعقارات أو البضائع–ِسَلٍع 

 .-االستشارات القانونية أو احملاسبية

قد تأخُذ شكَل بيِع الديوِن التجارية، وقد تكون يف صـيغِة   "Factoring"عقود الـ .3
 .التجارية على عمالئه -الديون–إقراِض البنِك للدائن بضمان احلقوق 

أو % 90كــ  –ُيحدَّد الـريمُن خبصـٍم    "Factoring"يف كريٍا من صوِر عقود الـ .5
تعجيـِل دفـِع    مثُنوهذا اخلصُم إمنا هو . ملبيعةا -الديون–من قيمة احلقوق  -80%

الدين املؤجَّل قبل موعد استحقاقه، وكذلك فإن جزءًا من اخلصم إمنا هو يف مقابـل  
 . ضمان املشتري خماطر عدم وفاء املدين 

إدارية أو حماسبية يقدِّم مشتري احلقوق أعمااًل  "Factoring"عقود الـ صور يف بعض .1
مسك دفاتر : مريل- "Factoring"بائع احلقوق ضمن صفقة الـ أو استشارية ملصلحة

احلسابات املتصلة باحلقوق التجارية املبيعة، أو حتصيل احلقوق التجارية، أو احلماية من 
، بل إن بعض القانوني  قد عدَّ تقدمي مشتري احلقوق لبعض -خماطر عدم وفاء املدين 

 ."Factoring"هذه األعمال واخلدمات للبائع شرطًا يف عقد الـ
 

 "Factoring"اء الحقو  التجارية تصوير عقد شر

 

  ُتّجاٍر من موزعي احلديد، مبقدار  10آالف طن من احلديد على  10باع مصَنع حديٍد
 .ألٍف طنٍّ لكلٍّ منهم مقابل أربعة مالي  ريال آجلة إىل سنت  لكلٍّ منهم

  يف وبذلك فإن ملصنِع احلديِد ديوٌن آجلة مبقدار أربع  مليون ريال، مؤجلة إىل سنت 
 .ذمة عمالئه التجاري 
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    األربعـ   –تقدَّم مصَنع احلديد إىل بنٍك تقليدي بعرِض بيِع ديوِنه اآلجلِة إىل سـنت
 .، على البنك مقابَل مثٍن نقديٍّ عاجل مقداره اثنان وثالثون مليونًا-مليون

  ـ ه علـى  يدرس البنك املالءة املالية واالئتمانية ملديين املصنع، ويتأكَُّد من مدى قدرت
 .استخالص الديون اآلجلة منهم

  يف حال اقتناع البنك باجلدارِة االئتمانيِة ملديين مصنِع احلديِد فإنه يتمم الصفقَة بشراِء
الديوِن اآلجلِة ال  للمصنِع يف ذمَِّة مدينيه بأربع  مليون ريال مؤجَّلة إىل سنت  مقابل 

 .مثٍن حالٍّ مقداُره اثنان وثالثون مليونًا

 اِبع البنك مديين املصنع عند حلول أجل سداد الدين الستخالص الدين الريابـت يف  ُيت
 .مسَتَحّقًا له"Factoring"، والذي أصَبح مبوجب عقد الـ-األربع  مليون–ذمتهم 

 

 Factoring"(1)" نوال عقود شراء الحقو  التجارية 

 
 :   إىل نوع تنقسم عقود بيع احلقوق التجارية من حيث خماطر عدم وفاء املدين

بيع احلقوق التجارية مع ضمان عدم رجوع مشتري احلقوق على البـائع  : النوع األول
Non-Recourse Factoring 

أن مشتري احلقوق يتعهد بعدم الرجوع علـى بـائع    "Factoring"األصل يف عقود الـ
ي سبب من من املدين  أل -الديون–احلقوق يف حال تعذََّر على املشتري استيفاُء احلقوق 
 .األسباب كإعسارهم أو إفالسهم أو تنصلهم من الوفاء

 Recourse Factoringبيع احلقوق التجارية مع حق الرجوع على البائع  :النوع الثاين
خمـاطَر   -مشتري احلقوق–أن يتحمل املمول  "Factoring"ال ُيشَترط يف مجيع صور الـ

ـ  عدِم وفاِء املدين ، حيث إن املموَِّل يف هذا لـه احلـق يف    "Factoring"النمط من الـ
–اشتراِط حقِّ الرجوِع على بائِع هذه احلقوِق يف حاِل تعذُِّر اسـتيفاِء احلقـوِق املبيعـِة    

 .  من املدين  -الديون

                                           
  .(15 -13: )الكندري ص/ امللحم ود/ قد التمويل باستخدام احلقوق التجارية وعمليات التوريق، دع: ينظر (1)
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 (1)ومزاياه "Factoring"فوائد عقد بيع الحقو  التجارية 

 
 :، من أبرزهافوائد ومزايا اقتصادية ومالية ِعدَّة "Factoring"لعقود الـ

 ضمان خماطر عدم وفاء املدينني .0

يهدف التاجر إىل توسعة جمال عمله من خالل تأجيل وفاء الديون املسَتَحقَّة على عمالئه، 
حيث ال يكتفي بإبرام عقوٍد آجلة الوفاء، بل يليب أيضًا حاجة العميل الذي يرغب يف شراء 

ر عدم مقدرة العميل على الوفاء بالـديون  املنتجات باألجل، مما قد ُيَعرِّض التاجر إىل خماط
يف تاري، االستحقاق؛ وعليه فإن من فوائد عقد بيع احلقوق التجارية ختليُص التاجِر بـائِع  

 .احلقوِق من خماطِر عدِم وفاِء املدين 
 
 تفعيُل أداِء التاجِر وضمان تدفق النقود إليه .2

من له تدفقات نقديـة مـن   حصول التاجر على السيولة قبل حلول موعد استحقاقها يض
 .شأهنا أن تدفع به إىل توسعة نطاق أعماله، وزيادة مدى فاعلية نشاطه التجاري

 
 يوفِّر طريقة ميسرة للحصول على التمويل .3

حيث إن احلصوَل على متويٍل من البنوك يتطلب شروطًا ومتطلبات قـد تكـون صـعبة    
ياًل أقل كلفـة وأسـهل شـروطًا    التحقُِّق، وعليه فإن بيع احلقوق التجارية قد يكون بد

 .للحصول على التمويل

                                           
  .(44 -41: )املرجع السابق ص: ينظر (1)
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(Securitization) التعريف بالتوريق: املطلب الثاني
(1) 

 
يشتمل هذا املطلب على تعريف التوريق، وتصويره، وِذكر شئ من فوائده ومزاياه، وبيان 

 :حجمه يف األسواق، وذلك كما يأيت

 

 تعريف التوري 

 
سُة ال  من شأهنا جتميع أكرِب عدٍد من القروض املمنوحِة غـا  املمار: "ُعرِّف التوريق بأنه
، Pool، وجتميعها يف وعـاء  Receivables، أو احلقوق illiquid loansالقابلِة للتسييل 

لبيعها للمستريمرين؛ وعليه فـإن األوراق   Securitiesواستخدامها يف إصدار أوراق مالية 
  (1)".وعاء تكون مدعومة من قوَّة هذا الوعاِء ومتانِتهاملصَدَرة من هذا ال Securitiesاملالية 

 
 ،ةَثمسـتحدَ  ٌةمالّي أداٌة: "هذا وقد اتفقت أكرير من دراسة قانونية ومالية على تعريفه بأنه

ها واملضمونة كأصول، ووضِع جمموعة من الديون املتجانسِة حبشِد ماليٍة مؤسسٍة تفيد قياَم
 متخصصـةٍ  منشأٍة ه على اجلمهور من خالِل،  م عرِضيًاائتمان معزٍز واحٍد ديٍن يف صورِة
النقدية  للسيولِة للتدفق املستمرِّ للمخاطر، وضمانًا أوراق مالية، تقلياًل يف شكِل لالكتتاِب
  (4)".للبنك

 

                                           
يف أكرير من موِضع -سُيَعرِّف الباحث يف هذا املطلب بالتوريق بصيغته التقليدية؛ وذلك ملا سبق ِذْكُره تفصياًل  (1)

مهية تصوير املنتج التقليدي كما هو يف مراجع أهل االختصاص من مـالي  ومصـرفي    من أ -من هذه الرسالة
  .وقانوني  وحنِوهم، قبل الدخول يف بيان املنتج البديل، وتكييفه ودراسة حكمه الشرعي

رَّفه ، ومبعناه ع(135: )الكندري ص/ امللحم ود/ عقد التمويل باستخدام احلقوق التجارية وعمليات التوريق، د (1)
  .The Reuter's Financial Glossary, Page: 108قاموس رويترز املايل 

  .(17: )حس  فتحي عريمان ص/ التوريق املصريف للديون املمارسة واإلطار القانوين، د (4)
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اصطالٌح ُيسَتعَمل عندما يتمُّ حتويُل أصوٍل ماليٍَّة : "ويف دراسة مصرفية ُعرِّف التوريق بأنه
إىل أوراٍق مالّيٍة قابلة للتداول  -القروض واألصول األخرى غا السائلة: مريل-غِا سائلٍة 

يف أسواِق رأِس املال، وهي أوراق تستنُد إىل ضمانات عينيٍَّة أو ماليٍَّة ذاِت تدفقاٍت ماليـٍة  
لعـاّم  متَوقَّعة، وال تستنُد إىل جمرِد القدرِة املتَوقَّعِة للمدين على السَّداد من خالل التزاِمه ا

  (1)".بالوفاء بالدين
 

فإنه ميكن إمجـال مـا جـاء فيهـا     إيراده من تعريفات وعليه ومن خالل تأمُِّل ما سبق 
رهونات على اختالف ب املوثَّقةكالديون -يستلزم جتميع موجودات  التوريق وتوضيحه بأن

وال   -ُتنشأ حلفظ هذه املوجودات وإدارهتا–ذات غرض خاص  نشأة مَّ بيعها مل -أنواعها
تقوم هـذه   م  ،(SPV)أو - (Special Purpose Vehicle)بـ  هاح على تسميِتِلاصُط
يكتتب ل املاليِة يف األسواق هاوطرِح بتلك املوجوداِت مدعومٍة ماليٍة أوراٍق بإصداِرة الشرك

 .فيها عموُم املستريمرين
تيح للمسـتريمر  ت  وال ،للدخِل ةرَّيون املِدهو الدُّ التوريِق لعمليِة ن األساسيُّفاملكوِّوعليه 

ها جيب أن تتمتع اد توريُقَره، لذلك فإن الديون ال  ُيالستريماِر مناسٍب احلصول على عائٍد
بدرجة من اجلاذبية بالنسبة للمستريمرين من حيث نوعيتها ودرجة تصـنيفها االئتمـاين   

 .ًاومنتظم مضمونًا ق دخاًلحقُِّتحىت االنتظام يف السداد،  من حيثومتتعها بسجل تارخيي 
من  -املوثَّقة بضمانات أو رهونات– حتويل القروضتتلخَّص يف  "التوريق"وهكذا عملية 

 مصـرفيةٍ  م عـادًة لتمويـل عمليـاتٍ   خَدسَتُت سائلٍة نقديٍة أصول غا سائلة إىل أصوٍل
 (1).جديدة

 

 

                                           
  .(147: )أدوات وتقنيات مصرفية، مدحت صادق ص (1)
 (.7 -1: )ص سعيد عبداخلالق /د، ملاليةتوريق احلقوق ا، (5: )فؤاد حميسن ص/ التوريق، د: ينظر (1)



        
 شراء محافع األعيان المؤجرة تأجيرا مقترناا بوعد بالتمليك  
 

 

250 

 (1)تصوير التوري 

 
 : وذلك وفق ما يأيتُيمِكن تصوير التوريق من خالل استعراض خطوات تنفيذه، 

أو  (1)لصـو هـذه األ ببيع أو ضمانات  برهون موثَّقٌة تقوم مؤسسة مالية هلا ديوٌن: أواًل
 يـتمُّ  (SPV)خـاص   غرٍض ذاِت ملنشأٍة -أي بريمن أقل من قيمة الديون–خبصم بعضها 

 . إنشاؤها لغرض شراء هذه األصول ال  ترغب املؤسسة يف توريقها
 للمؤسسة البائعة إىل ذمـة املنشـأةِ   املاليِة من الذمِة صول بضماناهتااألهذه يتم نقل : ثانيًا
 ،إفالس املؤسسة البائعةعن حىت تكون هذه األصول مبنأى  ؛(SPV) الغرض اخلاص ذاِت

 .أو دعاوى مطالباٍت من املؤسسة البائعةما قد ينشأ على عويف مأمٍن 
وكالـة  : مريـل - (Rating Agencies)تقوم إحدى وكاالت التصنيف االئتماين  :ثالثًا

بتصنيف األصول حمل التوريق، إذ إن هلذا  - Moodys، أو موديزS&Pستاندارد أند بورز 
املتولِّدِة عن توريـق هـذه    السنداِتالتصنيف دورًا مهمًا يف إقبال املستريمرين على شراء 

 .األصول
 سندات بقيمـةٍ  -(ِدرامُلْص)وتسمى - (SPV) اخلاّص ذات الغرِض املنشأُة ُرصِدُت :رابعًا
، عن طريق بيعها على املسـتريمرين  على السيولِة التوريق للحصوِل حملِّ الديوِن قيمَة تعادُل

املورَّقة نفسها يف فوائد هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون مع أمهية مراعاِة ضبط كوِن 
 .تواري، دفعها ويف مقدار هذه الفوائد

للمؤسسة املاليـة  املورَّقة األصول  قيمة (SPV) رض اخلاصاملنشأة ذات الغ دفعت :ًاسامس
 .  السندات من بيِع لِةصِّة املتَحيوَلالسُّ، وذلك من البائعة

 

 

 مزايا التوري  وفوائده

                                           
(1)

 The Rating Process and Credit Enhancement, Prof. Ian Giddy, Stern School of Business, New York 

University
 

 .الديون: يف سياق التعريف بالتوريق هو" األصول"املقصود بـ  (1)
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 :للتوريق مزايا وفوائُد ِعدَّة، من أبرزها

  
 التوريق مصدُر متويٍل بديٍل وفاعل .1

البنـوك أو  مويل األخرى مريل االقتراض من يعترب التوريق بدياًل لوسائل احلصول على الت
عليـه   يجديدة، وما ينطو أسهٍم بإصداِر املاِل أو زيادة رأِس ،خرىاأل املؤسسات املالية

، حيث إن التوريق مينح وسائل نفاذ إىل أسواق رأس كالمها من قيود ومشكالتاخلياران 
 (1).تقليل خماطر االئتمان املال، وبتلك الوسائل يكون من املمكن زيادة مصادر التمويل مع

 

 تقليل خماطر االئتمان وتفتيتها .1

ها ال تكون أصوِل ق بعَضتورِّ ال ن املؤسسة إيؤدى التوريق إىل تقليل خماطر االئتمان، إذ 
 فإهنا تكون بتوريقها هذه الديون قد وبالتايل ،ة األوراق املاليةَلعن الوفاء هبا حلَم ولًةؤمس

 (1).بتوزيعها على محلة السندات بتفتيتهاوقامت  ،الغا نقلت خماطر االئتمان إىل
 

 حتسني السيولة، وتوسيع حجم األعمال .4

ميكـن   نقديـةٍ  صورٍة يفإىل أصول سائلة  يعمل التوريق على حتويل األصول غا السائلة
 (4).امما يؤدى إىل توسيع حجم أعماهل ،أخرى ها مرًةتوظيُف ؤسسة املالية املورِّقةللم

 
 

  من قيود امليزانية العموميةالتحرر  .3

                                           
، الصـكوك اإلسـالمية   (44: )حممد بدوي ص/ ملصرية، دالتوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة ا: ينظر (1)

  .(7: )حممد عبداحلليم عمر ص/ ، د(التوريق)
، التوريق كأداة مـن أدوات تطـوير   (7: )حممد عبداحلليم عمر ص/ ، د(التوريق)الصكوك اإلسالمية : ينظر (1)

 (.10: )حممد بدوي ص/ البورصة املصرية، د
حممـد  / ، د(التوريق)، الصكوك اإلسالمية (11: )حس  فتحي عريمان ص/ ن، دالتوريق املصريف للديو: ينظر (4)

  .(7: )عبداحلليم عمر ص
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كأحد بنود امليزانية  حمل التوريق تظهر -الديون– حماسبيًا أن األصولحيث إن من املتقرِّر 
ل دََّعوقياس خماطر االئتمان، فإن هذه الديون ُت (1)وعند حساب كفاية رأس املال ،العمومية

 ها احملسـوبة قيمِت فإنه يتم ختفيُض عليهو ،هابعِض ع بعدم حتصيِلقََّور املَتطها مبقدار اخلقيمُت
 .بناء على تقدير هذه املخاطر

فإن كفاية رأس املال  وحيث إن األصول تكون بسطًا يف معادلة حساب كفاية رأس املال،
من خالل ما سبق بيانه ل واألص ههذ قيمة لنقص سلبًاتتأثر و تنخفض سوفهلذه امُلؤسسة 

 .احتمال عدم السداد خماطرمن 
نَّ ملكيتها انتقلـت إىل  من امليزانية ألفإهنا سوف ُتشَطب هذه الديون ا ُورِّقت وعليه فإذ

 ؛ وبـذلك (SPV)الـ هتدفع الذيها الريمن حملَّ لَّوَح ،(SPV)ذات الغرض اخلاص  ةاملنشأ
معـدل كفايـة رأس   هذه املؤسسة، وهو ما سينعكس إجيابيًا بزيـادة   ترتفع قيمة أصول

 (1).اماهل
 

 املالحتسني هيكلة رأس  .5

سيمكِّن التوريق البنوك واملؤسسات املالية وغاها من تقدمي القروض وحتريكها بسرعة من 
ميزانياهتا العمومية، مما يترتب عليه ختليصها من ضرورة االحتفاظ مبخصصـات الـديون   

تستقطع من  جيب عليها أن منشأة لديها ديون على الغا املشكوك يف حتصيلها؛ إذ إن أي

                                           
أو نسبة كفاية رأس املال مصطلح عرَّفه قاموس املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التـابع   :كفاية رأس املال (1)

مبوجودات  احمليطِة املصرف واملخاطِر ماِل رأِس ب  مصادِر العالقَة ُحيوضِّ مصطلٌح: "للبنك اإلسالمي للتنمية بأنه
املصرف أي قدرة املصرف علـى   لقياس مالءِة املال أداًة رأِس كفايِة ر نسبُةَبعَتوُت. املصرف وأي عمليات أخرى

 ".تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد حتدث يف املستقبل
  http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=726: ينظر

، (13/7/79ب م : )برقم-وهو ما بيَّنته بشكٍل أكرير ُوضوحًا الئحُة كفايِة رأِس املال الصادرة يف سلطنة ُعمان 
على مواصلة  البنِك قدرَة َنقيمة صافية لكي تؤمِّ ن يكون لدى البنِكأيتع  : "، وفيها-م10/1/1879 :وتاري،

خرين حـىت حتـت   املودع  والدائن  اآل طلباِت يف احلاِل البنُك وكي يقابَل ،العمل كمؤسسة جتارية مستمرة
 ".و مالية مناوئةأ اقتصاديٍة حواٍلأو ظروٍف

  .(7 -1: )حممد عبداحلليم عمر ص/ ، د(التوريق)مية الصكوك اإلسال: ينظر (1)

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=726
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ها مبا يقلل يف حتصيِل املشكوِك الديوِن ِصبة معينة من قيمة الديون لتكوين خمصَّإيراداهتا نس
وال يظهـر يف   ،إىل اإليرادات دَُّروُي ِصاملخصَّ صايف الربح، وبالتوريق سوف خيتفي رصيُد

 (1).امليزانية العمومية
 
  تنشي  سوق املال .1

يها من منتجات ماليـة،  خالل تعبئة مصادر متويل جديدة، وتنويع املعروض فوذلك من 
  (1).وتنشيط سوق تداول السندات

 

 حجم التوري  في األسوا 

 
ُيَقدَّر حجم التعامل حيث : لعل من متام التعريف بالتوريق اإلشارة إىل حجمه يف األسواق

م بأكرير من مخسة تريليونـات دوالر  1007بسندات التوريق حول العامل حىت هناية عام 
صدار السنوي من سندات التوريق يف أوربا والشرق األوسط أمريكي، كما إن حجم اإل

 (4).مليار دوالر أمريكي 100وأفريقيا فحسب يبلغ حنوًا من 

                                           
  .(44: )حممد بدوي ص/ ، التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة املصرية، د(7: )املرجع السابق ص: ينظر (1)
 (.9: )ص سعيد عبداخلالق /د، توريق احلقوق املالية: ينظر (1)

 (.43: )هـ ص13/11/1319الصادر يف ( 11314: )صحيفة القبس الكويتية، العدد: ينظر (4)
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 تعريف شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجرياً مقرتناً بوعد  بالتمليك: املطلب الثالث

 
حترمي ُكلٍّ  (1)ة وقراراهتاملا كان من املتقرِّر يف فتاوى اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى اجلماعي

بصيغتهما " Securitization"والتوريق  Factoring"،(1)"من شراء احلقوق التجارية الـ
 بيـعِ املتمريِّل يف  ِلَما تشتِمُل عليه من ربا الفضل والنسيئة امُلْجَمِع على حترميه- (4)التقليدية؛

                                           
)  13: ذات األرقـام  -التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي–قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل : ومن أمريلة ذلك (1)

بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية يف : "بشأن( 3/11) 101: ، والقرار"البيع بالتقسيط: "بشأن( 1/7
التوريق وتطبيقاهتا املعاصرة )الصكوك اإلسالمية : "بشأن( 3/18) 179: ، والقرار"اصجمال القطاع العام واخل

 (".وتداوهلا
 -التابع لرابطة العامل اإلسالمي-للمجمع الفقهي اإلسالمي ( 11)وهو ما بيَّنه القرار األول من قرارات الدورة 

 .هـ11/10/1311 -11ال  ُعِقَدت مبكة املكرمة يف 
الصادر عن اجمللس الشرعي هليئـة احملاسـبة واملراجعـة    ( 11: )من املعيار الشرعي رقم( 5/1)الفقرة : وينظر

والفتوى ، (71: )من قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد ذي الرقم( 1: )والفقرة رقمللمؤسسات املالية اإلسالمية، 
  .، وغاها(91 -90: )من فتاوى شركة أعيان لإلجارة بالكويت ص( 38: )رقم

صم وخ التقليدي بامسه إال إن حكَمه حكُم التوريق "Factoring"الـهذا وإن كان مل ُيَنصَّ على حكم عقد  (1)
 :؛ وذلك ملا يأيتاملشار إليها وغاها يف القرارات والفتاوى األوراق التجارية املنصوص على حترميها

ث إن كلَّ عقِد توريق هو عقـد  وزيادة؛ حي "Factoring"الـعقود التوريق التقليدية تشتمل على عقود  -أ 
"Factoring" كما قرََّر ذلك القانونيون.  

عقد : "من دراستهما القانونية العلمية املعنونة بـ (5: )صيف  الكندري/ امللحم ود/ دومن ذلك ما نصَّ عليه 
لضرورة عقـد  أيُّ عمليِة توريق تتضمن با) :من القول" التمويل باستخدام احلقوق التجارية وعمليات التوريق

متويل باستخدام احلقـوق التجاريـة    عمليِة ، ولكن ليس كّلمتويل باستخدام احلقوق التجارية كمرحلة أوىل
 .كذلك "Factoring"الـ؛ وعليه فما ُنصَّ عليه من حكم التوريق يشمل (تتضمن عملية توريق

عقَد شـراِء   -لفاكتورنغعقد ا: من كتابه( 191 -194: )نادر شايف يف ص/ د: مريل–كيَّف القانونيون  -ب 
شراِء ديٍن آجل، وجعلوه مبريابِة خصم األوراق التجارية؛ وعليه فإن احلكم الشرعي  احلقوِق التجاريِة بأنَُّه عقُد

كحكم بيِع الديِن النقدي اآلجل من غا من هو عليه بنقٍد، وكحكـم خصـم األوراق   " Factoring"للـ
 .رت الشرعية املشار إليها وغِاهاالتجارية املنصوص عليه يف الفتاوى والقرا

  .ال  سبق التعريف هبا وتوضيحها تفصياًل يف املطلب  السابق  (4)
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فقد ُسِعَي الستحداث منتجاٍت  (1)-بريمن نقديٍّ حاّل من غا املدين ِلاملؤجَّ النقدي الديِن
بديلٍة هلما يف املصرفية اإلسالمية املعاصرة تؤدي املباح من وظائفهما، وحتقِّق اجلائز مـن  

 . فوائدمها ومزايامها، مع جتنِّب احملاذير الشرعية ال  كانت سببًا يف حترميهما
ـ  : "وقد كان من هذه البدائل املطروحة للعقدين كليهما منتُج األعيـان   (1)افظشـراء حم

أن تشتري مؤسسة  : )، والذي ُيمكن تعريفه باآليت"املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك
من عودٍد  -ماليَّة  بثمٍن نقديٍّ حالٍّ، من منشأٍة ما متِلُكه من رقَبِة جمموعِة أعياٍن مؤجرٍة 

املؤجرة من حقوٍق  ، وما يتبع هذه األعيان-من عمالئها تأجريًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك
كضومان األعيوان   -، والتزامواٍت  -كأقساط اإلجارة املؤجَّلة يف ذمة املستأجرين-

، وقد تعَمد املؤسسة املالية املشترية لألعيان املؤجرة إىل حتويِل ملكيوة هوذه   -املؤجرة
 (.األعيان بعد شرائها إىل صكوك متداَوَلة، وتطرُحها لالكتتاب على مستثمرين

 

 "محافع األعيان المؤجرة تأجيراا مقترناا بوعٍد بالتمليك شراء"تصوير 

 
 :هذا وُيمِكن شرح ما اخُتِصر يف التعريف من خالل تصويره يف املريال اآليت

أجَّرت شركٌة عقارّيٌة مائَة قطعِة أرٍض، على مائٍة من عمالئها تأجاًا مقترنـًا بوعـد    .1
 .وعشرين عامًابالتمليك، يف عقوٍد تتراوح مدَّهتا ب  مخسَة عشر 

                                           
، أو املؤسسة املورِّقة يف عقد التوريق إمنا تبيع ما هلا من "Factoring"حيث إن املؤسسة بائعة احلقوق يف عقد الـ (1)

، أو املنشأة ذات الغرض اخلاص "Factoring"قوق يف عقد الـاملصرف مشتري احل–ديوٍن مؤجَّلة من غا املدين  
(SPV) مع خصٍم يف الغالب–بريمن نقديٍّ حاّل  -يف التوريق-.  

جتميُع مبـالِغ القـروِض   " -يف هذا السياق–، واملقصود هبا يف املصرفية التقليدية Poolَجْمُع حمفظة : ظاِفَحامَل (1)
االستحقاقاِت املتماِثلِة كلٌّ يف جمموعة موحَّدة،  م تبيعها إىل طرف ثالث يقوم املتشاهبِة ذاِت األقساِط والفوائِد و

أدوات وتقنيات مصرفية، مـدحت   ."وُتباع ملستريمرين ،جديدة ُتَتداَول يف سوق األوراق املالية سنداٍتبإصدار 
 (. 149: )صادق ص

أقسـاط  : أي–عياِن املؤجرة ذات املديونيات من األ ُجملٍةجتميع : املقصود باحملفظة يف هذا املنتجوعليه فيكون 
 .، وكامل أجل سدادهاأقساطها مواعيد استحقاقاملتشاهبة يف  -األجرة املؤجَّلة الريابتة دينًا يف ذمة املستأِجرين
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بلغ إمجايلُّ ما تبقى من املديونية املؤجَّلة املترتِّبة على عقود التأجا املائة املذكورة مليار  .1
 .ريال

أي أن ُعْمـر   (1)تنتهي مجيع هذه العقود يف مدة ال تزيد عن مخسـة عشـر عامـًا؛    .4
مقترنـًا  املؤجرة تـأجاًا   -املشتملة على هذه األراضي املائة-مديونيات هذه احملفظة 

 .بوعٍد بالتمليك هو مخسَة عشَر عامًا

ترغب الشركة العقارية يف الدخول يف مشاريع وفرص استريمارية جديدة ذات عوائـد   .3
 .مرتفعة، إال إن ذلك يتطلب وجود سيولة نقدية

املشـتملة علـى   –عَرَضت الشركة العقارية على مصِرٍف إسالميٍّ شراء هذه احملفظة  .5
 .بريمٍن نقديٍّ حاّل -اأراٍض ما زالت مملوكة هل

 .قوَّم املصِرف احملفظة، ودَرس السِّجلَّ االئتماينَّ للمدين ، ومدى انتظامهم يف السداد .1

بعد دراسة املخاطر وتقييم موجودات احملفظة وافَق املصِرف على شراِء احملفظة بـريمٍن   .7
 .نقديٍّ قدره مثامنائة مليون ريال

ة يف عقد البيع تعهَّـد املصـِرف مبقتضـاها    اشترطت الشركة العقارية شروطًا َجعليَّ .9
باستمرار التزامه جبميع الشروط ال  اشتملت عليها عقوُد التأجِا املربمِة سـلفًا بـ    

 -أو االلتزام–الشركة العقاريَّة واملستأجرين منها، ومن أهم هذه الشروط إنفاذ الوعد 
ستأجر عند وفائه بسداد الذي عقدته الشركة العقارية على نفسها بتمليك األرض للم

 .-أو كما اتفقا–مجيع أقساط األجرة يف مواعيدها 
َدَفع املصِرف الريمن نقدًا، وانتقلت ملكية األراضي بالكامل له، وترتب علـى ذلـك    .8

 .حتمُُّله لغنِمها وغرِمها، ومجيِع ما يترتُب على امللكيِة من حقوٍق وواجبات

ملستأجرين ببيعه رقبة األراضي إىل املصرف؛ مجيَع ا -الشركة العقارية–ُيخِطر البائع  .10
وعليه فإن عالقته التعاقدية كمؤجر ستنتقل إىل املالك اجلديد للرقبة، ومن أهـم مـا   

 .ألقساط األجرة املؤجَّلة -املصِرف–يترتب على ذلك استحقاق املالك اجلديد 

                                           
حيث إن بعض العقود قد نشأت ب  الشركة واملستأجرين قبل قرابة اخلمِس سنوات من تاري، تعاقد الشركة مع  (1)

  .املصِرف
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تداَولـة  إىل صكوك م -املشتملة على أعياٍن مؤجرة–قد حيوِّل املصرف هذه احملفظة  .11
ُتطَرح لالكتتاب، وتنتهي هذه الصكوك بانتهاء عقود اإلجـارة مـع املسـتأجرين،    
ويستحق محلة الصكوك بناًء على ذلك أقسـاط اإلجـارة املؤجلـة دينـًا يف ذمـة      

 .املستأجرين
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 :المبحث الثاني

 حكم شراء محافظ األعيان المؤجرة تأجيراً مقترناً بوعد بالتمليك

 
شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعـد  "احلكم الشرعي ملنتِج إن الوصول إىل 

البد وأن ُيبىن على نتيجِة دراسِة مجلٍة من املسائل ال  يشتمل عليها هذا املنـتج  " بالتمليك
 :وهذه املسائل هي. يف صورته ال  سبق بياهنا يف املبحث األول

 .حكم بيع األعيان امُلؤَجرة .1
تري الع  املؤجرة استحَقاَقُه األجـرَة املؤجلـة الواجبـة يف ذمـِة     حكم اشتراط مش .1

  .املستأِجر

  .حكُم الشروط املخالفة ملقتضى العقد .4

وعليه فسيعقد الباحث مطلبًا لدراسة كلِّ مسألٍة من هذه املسائل،  م ُيعِقب ذلك مبطلـب  
 .يشتمل على بياِن حكم هذا املنتج يف صورته املركََّبة الشَّاملة
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 حكمُ بيعِ األعيانِ املُؤجَرة: املطلب األول

 
 

 عالقة المسألة بالمنتج محل الدراسة

سبق يف تصوير املنتج حمل الدراسة بياُن أنه يشتمُل على بيِع منشأٍة مجلَة أعياٍن مؤَجرٍة متلك 
 .رقبَتها؛ وعليه فكان لزامًا دراسة حكم بيِع األعيان املؤجرة، للوصول إىل حكم هذا املنتج

 

 تحرير محل النزال

كما ميلـك   (1)اتفق الفقهاء على أن منفعَة العِ  املؤجرِة مملوكٌة للمستأجِر أثناء مدة العقد
املشتري املبيع بالبيع، ويرتفع ملك املؤجر عن املنفعة كما يرتفع ملك البائع عن املبيـع؛  

ارة بأيِّ تصرٍُّف ُيخِّلُّ وعليه فال تصحُّ تصرفاُت املؤجِر يف منافع الع  أثناء مدة عقد اإلج
 .بعقِد اإلجارِة األول، أو َيُحوُل ب  املستأجِر وب  استيفاِء منفعِة العِ  املؤَجرة

وأما تصرفاُت املؤجِر يف رقبِة الع  املؤجرة دون منفعتها، أو تصرفه يف منافع الع  املؤجرة 
 .العلميف مدة تلي مدة اإلجارة، فهي مسائُل حملُّ خالٍف ب  أهل 

 

 عر  الخالف والترجيح

اختلف الفقهاء يف حكم بيع املؤِجِر العَ  املؤجرَة من غِا املستأِجِر على ثالثـة أقـوال،   
 :تفصيلها على النحو اآليت

 
 

                                           
/ 4)، حاشيتا قليويب وعماة (549/ 7)، مواهب اجلليل، احلطاب (101/ 3)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (1)

 (.114 -111، 151/ 4)، كشاف القناع، البهويت (19



        
 شراء محافع األعيان المؤجرة تأجيرا مقترناا بوعد بالتمليك  
 

 

260 

  :القول األول
إىل عدِم جواِز  (4)واحلنابلة يف قول (1)و الشافعية يف قول، (1)ذهب احلنفية يف قوٍل عندهم،

 .ملؤجرة، وبطالِنه مطلقًابيِع األعيان ا
 

 :أدلة القول األول
 

  :الدليل األول
، -وهي العـ  املـؤجرة  -بيع العِ  املؤجرِة بيٌع باطل؛ وذلك ألنَّ املؤِجَر قد باَع ُملَكه 

؛ وعليه فإنه ال يستطيع تسليم املبيع -وهي منفعة الع  املستحقة للمستأجر–وُملَك غِاه 
أجِر َتُحوُل دوَنه، فلم يصحَّ كبيِع املغصوِب من غـِا الغاصـب،   حال العقد ألنَّ يَد املست
 (3).واملرهون من غا املرهتن

 
 :مناقشة الدليل

غا مسلَّم؛ وذلك ألن املؤجر إمنا باع ما ميلكـه  " ألنه باع ملكه وملك غريه"قوهلم  -أ
املسـتأِجر يف   وهي رقبة الع ، وأما املنفعة وإن كانت داخلًة يف حكِم الرقبة، إال أن حق

املنفعة باٍق ليس للمشتري أخذها حىت تنقضي مدة التأجا، وبقاؤها يف يد املستأجر عيب، 
 .فإذا مل يعلم املشتري هبذا العيب كان له اخليار ب  الفس، واإلمضاء

" فإنه ال يستطيع تسليم املبيع حال العقد ألن يد املستأجر حتول دونه: "وأما قوهلم -ب
كذلك؛ ألن يد املستأجر إمنا هي على املنافع، والبيع على الع ؛ فال مينع ثبوت فغا مسلٍَّم 

                                           
 .(107/ 3)، بدائع الصنائع، الكاساين (4/ 11)، السرخسي املبسوط: ينظر (1)
/ 1)، الرافعي (الشرح الكبا)العزيز شرح الوجيز ، (471/ 7) ، العمراينالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي: ينظر (1)

/ 5)، هناية احملتاج، الرملـي  (304/ 7)، احلاوي الكبا، املاوردي (414/ 3)، روضة الطالب ، النووي (195
419.) 

 (.19/ 1)ملرداوي ا ،اإلنصاف: ينظر (4)
 .(557/ 4)املهذب، الشاازي : ينظر (3)
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اليد على أحدمها تسليم اآلخر، وعليه فإن بيع الع  املؤجرة يصح كما يصح بيع األمـة  
مع كون منفعة ُبضعها مسَتحّقة للزوج ومل تدخل يف البيـع، وهـو    -وال فرق-املزوَّجة 

بأن التسليَم ممتنٌع يف احلاِل، : وإن قيل -ومن باب الَتَنزُّل– م إنه  (1)ُحكُم اتفق األئمُة عليه،
فال مينع يف الوقت الذي جيب فيه التسليم، وهو عند انقضاء عقد اإلجارة، ويكفي التسليم 

 (1).حينئٍذ كاملسلم فيه
 

  :الدليل الثاين
معينة، وهذا من الشروط بيع الع  بشرط تأخا التسليم مدًة : إن بيع الع  املؤجرة معناه

 .الفاسدة؛ ألنه خمالٌف ملقتضى العقد وهو التسليم يف احلال
 

 :مناقشة الدليل
إن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه املتعاقدان مما يسوا "

ٍع هلما أن يوجباه، وكالمها منتٍف يف هذه الدعوى؛ فال الشارُع أوجَب أن يكون كلُّ مبي
مستحق التسليِم عقيب العقد، وال العاقدان التزما ذلك، بل تارًة يعقدان العقَد على هـذا  
الوجه، وتارًة يشترطان التأخَا إما يف الريمِن وإما يف املريمن، وقد يكون للبـائِع غـرٌض   

غرٌض صحيٌح يف تـأخا   صحيٌح ومصلحٌة يف تأخِا التسليِم للمبيع، كما كان جلابر 
فكيف مينعه الشارُع ما فيه مصلحة له وال ضرر علـى اآلخـر    (4)ِه إىل املدينة،تسليِم بعا

                                           
 (.108/ 4)يف إعالم املوقع   -رمحه اهلل– ابن القيماإلمام تفاق عليه حكى اال (1)
 (.39/ 9)، املغين، ابن قدامة (311/ 1)يين شربمغين احملتاج، ال: رينظ (1)
إذا اشترط البـائع ظهـر   : الشروط، باب: يف كتاب البخاري يف صحيحهاإلمام وذلك يف احلديث الذي رواه  (4)

بيع البعا : املساقاة، باب: يف كتاب مسلم يف صحيحهاإلمام ، و(180 -198 /4)از الدابة إىل مكان مسّمى ج
فدعا  ،فضربه  فمر النيب ،أنه كان يسا على مجل له قد أعيا جابر  عن :، ونصه(41 /1)واستريناء ركوبه 

فاسـترينيت   ،فبعته ،ڇبعنيه بوقيةڇ : م قال ،(ال) :قلت ،ڇبعنيه بوقيةڇ : م قال ،فسار بسا ليس يسا مريله ؛له
ما كنـت آلخـذ   ڇ :فأرسل على إثري قال ،فلما قدمنا أتيته باجلمل ونقدين مثنه  م انصرفت ،محالنه إىل أهلي

 .ڇفخذ مجلك فهو مالك ؛مجلك



        
 شراء محافع األعيان المؤجرة تأجيرا مقترناا بوعد بالتمليك  
 

 

263 

على جابر بتأخا تسليم البعا، ولو مل ترد السُّنُة  فيها؟ إذ قد رضَي هبا كما رضي النيب 
هبذا لكان حمُض القياِس يقتضي جواَزه، وجيوز لكلِّ بائٍع أن يسترييَن من منفعِة املبيِع ما لـُه  

 (1)".غرٌض صحيحفيِه 
 

 : القول الثاين
ذهب احلنفية على املذهب عندهم إىل أن بيَع املؤجِر العَ  املستأجرة من غا املستأجر بيٌع 
موقوٌف على إجازة املستأجر؛ فإن أجازه صحَّ البيُع وبطلت اإلجارُة واستَحقَّ املشـتري  

إلجارة، ويريبت للمشتري اخلياُر ب  الع  وال خيار له، وإن مل ُيِجْزُه املستأجُر مل تنفسِ، ا
حىت انقضاء مدة اإلجارة،  -وهو كون الع  مستأجرة–إمضاِء البيِع وفسِخه ألْجِل العيِب 

 (1).فإِن انقضت مدُة اإلجارِة ومل يفس، املشتري لزمه البيع
 

 :دليل القول الثاين
وحيث لتَعلُِّق حقِّ املستأجِر هبا،  ريمّلا كان البائُع غَا قادٍر على تسليِم العِ  املبيعِة للمشت

 .جيب صيانته عن اإلبطال ما أمكن إن من املتقرِِّر أن حقَّ اإلنساِن
هذا وإن من املمكن عدُم إبطاِل احلقِّ جبعِل العقِد موقوفًا على إجازِة املستأِجر وتناُزِله عن 

 .حقِّه يف إكماِل عقِد اإلجارة
ت، ومجعًا ب  احلقوق وصيانِتها مجيعًا، فقـد قلنـا   وعليه وبناء على ما سبق من مقدِّما

 .باجلواز يف حق املشتري؛ لوجوِد عيِب استحقاِق منفعِة العِ  مدًة لغِاه

                                           
 (.108/ 4)إعالم املوقع ، ابن القيم  (1)
شرح فتح القدير، ابـن  ، (109 -107/ 3)، بدائع الصنائع، الكاساين (4/ 11)، السرخسي املبسوط: ينظر (1)

، رد احملتار على الدر املختار، ابن (441/ 1)، اجلوهرة الناة على خمتصر القدوري، العبادي (114/ 7)اهلمام 
 .(113/ 8)عابدين 
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وبالتوقف يف حقِّ املستأجر؛ لكونه ميلُك منفعَة العِ  حىت هنايِة مدِة عقِد اإلجارة، فـإن  
َره وأسقَط حقَّه يف استكماِل عقـِد  أجاَز عقَد البيِع ب  مؤجِره واملشتري فقد أقال مؤِج

 (1).اإلجارة
 

 :مناقشة الدليل
ال تناىف ب  حق املشتري وحق املستأجر؛ وذلك ألن حق املشتري مدَة اإلجارِة إمنا هـو  
العُ  فقط، وحقُّ املستأجِر يف املنفعِة فقط وهي باقية له؛ وعليه فال تعترب إجازته، لعـدم  

 .ضياِع حقه
 

 : القول الثالث
إىل  (3)واملذهب عند احلنابلة (4)،-على الصحيح من املذهب–والشافعية  (1)ذهب املالكية،

أنَّ بيَع املؤجِر العَ  املستأجرَة من غا املستأِجر بيٌع صحيح، وال تنفس، اإلجارة به، وليس 
 إذا مل -ب  فس، البيع وإمضائه-إال إهنم قد أثبتوا للمشتري خيار العيب . للمستأجر خيار

 .يعلم بأنَّ العَ  مؤَجرة

 
 :دليل القول الثالث

علـى رقبـة    -يف األصل-اإلجارة إمنا ترد على منفعة الع  دون رقبتها، والبيع إمنا يرد 
الع ؛ وعليه فال َيمنُع كون املنفعِة ُمسَتَحقًَّة بعقِد اإلجارِة من بيِع الرقبِة الختالِف مـورِد  

إلجارة ببيع الع  املؤجرة كما ال ينفس، النكاح ببيع العقدين، وال تعارض، وال تنفس، ا

                                           
 (.109/ 3)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (1)
 -409/ 7)تحصيل، الرجراجي ، مناهج ال(349/ 5)، الذخاة، القرايف (199/ 1)بن جالب ا، التفريع :ينظر (1)

 .(514 -511/ 7)، مواهب اجلليل، احلطاب (410
، احلاوي (414/ 3)، روضة الطالب ، النووي (195/ 1)، الرافعي (الشرح الكبا)العزيز شرح الوجيز : ينظر (4)

 .(419/ 5)هناية احملتاج، الرملي  ،(311 -311/ 1)مغين احملتاج، الشربيين  ،(304/ 7)الكبا، املاوردي 
/ 4)كشاف القناع، البهويت ، (19/ 1)، اإلنصاف، املرداوي (333/ 3)املبدع شرح املقنع، ابن مفلح : ينظر (3)

118.) 
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وأما اخليار للمشتري فألنَّ انشغال منفعة الع  مدًة مبلِك املستأجِر عيٌب  (1).األمة املزوجة
 .يف املبيع، فكان ُمريبتًا للخيار

 
 : الراجح

ل األول رجحان القوِل الريالث؛ وذلك ملا توجه على أدلة القو -واهلل أعلم-يظهر للباحث 
 .والرياين من املناقشة، ولقوة ما ُبين عليه القول الريالث من تعليالت، ولسالمتها من املناقشة

  

حكم اشرتاٍ مشرتي العني املؤجرة استحقَاقَهُ األجرةَ املؤجلة الواجبة يف ذمةِ : املطلب الثاني

 املستأجر

 تصوير المسألة

ملؤجرة من غا املستأجر، إال إن من األمهية سبق يف املطلب السابق ترجيح جواز بيِع العِ  ا
مبكان بياُن املستِحقِّ لألجرِة املؤجَّلة الواجبة يف ذمَّة املستأِجر، هل هو البائع أم املشـتري؟  
وهل يصحُّ أن يشترَط املشتري استحقاَقه األجرَة املؤجلة الواجبة يف ذمة املسـتأجر تبعـًا   

 بيِع الدين احملرَّم؟ للع  املبيعة؟ وهل هذا الشرط من قبيل
 

 عالقة المسألة بالمنتج محل الدراسة

سبق يف تصوير املنتج حمل الدراسة بيان اشتماِله على بيِع منشأٍة ألعياٍن مؤَجرٍة متلك رقبَتها 
مع اشتراط استحقاق املشتري لألجرة؛ فكان من املتعيِّن للوصوِل إىل حكِم املنتِج دراسـُة  

عيان املؤَجرة وما يتبعها من أقساط إجياريـة مؤجَّلـة يف ذمـة    حكِم كوِن املبيِع هو األ
 .املستأجرين

 عر  الخالف والترجيح

                                           
 (.39/ 9)، املغين، ابن قدامة (311/ 1)مغين احملتاج، الشربيين : ينظر (1)
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 :اختلف الفقهاء يف ُحكم املسألِة على قول ، تفصيلها على النحو اآليت
إىل أن البائع هو  (4)واحلنابلة يف قوٍل (1)والشافعية، (1)ذهب املالكية يف قوٍل، :القول األول
  (3).ألجرِة على كلِّ حاٍل، وال يصح أن يشترطها املشترياملستِحق ل

 
 :دليل القول األول

إذا ِبيَعت رقبُة أعياٍن مؤجرة، واشتَرط املشتري استحقاقه األجرِة املؤجلِة الواجبة يف ذمَّـِة  
املستأجرين فإن هذا الشرَط حمرَّم لكوِنه يؤوُل إىل الرِّبا؛ ألن البائَع يكوُن بذلك قد بـاَع  

   (5).بريمن حالٍّ من غا من هو عليه -األجرة املؤجلة يف ذمة املستأجرين–نًا مؤجاًل دي
 

 :مناقشة الدليل
فهو تابٌع  -األجرة املؤجلة–املبيع يف هذه الصفقة إمنا هو رقبة األعيان املؤجرة، وأما الدين 

رَة املؤجلَة تبعًا للعِ  للع ، فلم يستقلَّ باحلكم؛ وعليه فإنَّ اشتراَط املشتري استحقاَقُه األج
 . املشتراِة شرٌط جائز

                                           
، (408/ 7)التحصيل، الرجراجي ، مناهج (349/ 5)، الذخاة، القرايف (199/ 1)بن جالب االتفريع، : ينظر (1)

 .(514 -511/ 7)مواهب اجلليل، احلطاب 
، روضة الطالب ، (195/ 1)، الرافعي (الشرح الكبا)، العزيز شرح الوجيز (473/ 7)البيان، العمراين : ينظر (1)

 (.418/ 5)، هناية احملتاج، الرملي (304/ 7)، احلاوي الكبا، املاوردي (413/ 3)النووي 
، وقال الشي، حممـد اخللـويت يف   (170/ 4)كشاف القناع، البهويت ، (19/ 1)ملرداوي ا ،اإلنصاف: نظري (4)

َتِبَع فيه التنقيح، واألوىل ما يف املغين، وهـو  . للمشتري: واألجرة له، أي: قوله: "حاشيته على منتهى اإلرادات
 ."فتدبَّر. الذي يلوح يف كالم اإلقناع أهنا للبائع

على -قد ذهبوا إىل أن بيع الع  املؤجرة بيٌع موقوٌف  -كما سبق بيانه يف املطلب السابق–ن احلنفية هذا ولكو (3)
اإلجـارة، ويريبـت    مل تنفسـ،ِ  املستأجُر ُهْزِج، وإن مل ُيوبطلت اإلجارُة البيُع فإن أجازه صحَّ ؛إجازة املستأجر
  .إنه ليس هلم قوٌل يف املسألةف -العيِب ِله ألْجوفسِخ البيِع ب  إمضاِء للمشتري اخلياُر

  .(514/ 7)مواهب اجلليل، احلطاب : ينظر (5)



        
 شراء محافع األعيان المؤجرة تأجيرا مقترناا بوعد بالتمليك  
 

 

267 

الذي  -رضي اهلل عنهما–هذا وإن من أبرز ما ُيسَتَدلُّ به يف هذا السياق حديُث ابِن عمَر 
من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعـه إال أن  ڇ: يقول  مسعت رسول اهلل: قال فيه

  (1).ڇيشترط املبتاع
شتري العبِد أن يشترَط استحقاَقه ماَل العبد تبعًا للعبِد، سـواٌء  حيث دلَّ على أنه جيوُز مل

أكان مال العبِد دينًا أو نقدًا أو عينًا، قلياًل كان أو كرياًا، مساويًا للريمن أو لقيمة العبد أو 
 .أقل منهما أو أكرير

لعبُد ومعه إىل أنه إذا اشُتِرَي ا (1)وعليه فقد ذهب اإلمام مالك، واإلمام الشافعي يف القدمي
 العبـد فهو للمشتري بالشرط مـع   -نقدًا، أو دينًا، أو عرضًا أو غاه–ماٌل من أي نوٍع 

قلياًل كان أو كرياًا، وال ُيشَتَرط لصحة البيِع أن يكون قصد املشتري متجهًا حنـو العبـد   
 (4).وخمتّصًا به فقط

عندنا أن املبتاع إن اشـترَط   األمر امُلجَمُع عليه" (3):-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن عبدالرب 
ماَل العبِد فهو له، نقدًا كان أو دينًا أو عرضًا، ُيعَلم أو ال ُيعَلم، وإن كان للعبِد من املاِل 

  (5)".أكريَر مما اشُترَي به، كان مثنه نقدًا أو دينًا أو َعَرضًا
ـ  ابع يأخـذ  هذا وقد نصت مجلة من القواعد الفقهية املنريورة يف كتب الفقهاء على أن الت

 :حكم متبوعه، وأن املتبوع ال يستقلُّ باحلكم، ومن هذه القواعد

 (التابع تابع.)(1)  

                                           
حائط أو  الرجل يكون له ممر أو شرب يف: ، بابالشرب واملساقاة: كتاب يف رواه اإلمام البخاري يف صحيحه (1)

ـ  من باع خناًل: البيوع، باب :كتاب صحيحه يف ، واإلمام مسلم يف(115/ 4) خنل يف  -341/ 5) رعليها مث
  .-واللفظ للبخاري– (344

  .(114/ 1)طرح التريريب : ينظر (1)
  .(40، 15: )علي القره داغي ص/ د.قاعدة التبعية يف العقود وأثرها يف الترخصات الشرعية، أ: ينظر (4)
ّفاظ احلديث أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حمّمد الّنمري القرطيب األندلسي املالكي، من كبار ح :ابن عبدالرب (3)

: الّتمهيد، واالستذكار، توّفي سنة: باألندلس وفقهائه الذين مجعوا ب  الفقه واحلديث، اإلمام املتفنن، من آثاره
/ 19)، وسا أعالم الّنـبالء، الـّذهيب   (909/ 3)ترتيب املدارك، القاضي عياض : ينظر يف ترمجته. هـ314
154). 

  .(41/ 18) االستذكار (5)
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 (التابع ال ُيفَرد باحلكم.)(1) 

 (ُيغَتَفُر يف الشئ إذا كان تابعًا ما ال ُيغَتَفر إذا كان مقصودًا.)(4) 

 (قد جيوز يف توابع العقد ما ال جيوز أن ُيفَرَد بالعقد.)(3) 

 (عًا ال جيوز قصدًاما جاز تب.)(5)  

فحسب لكان العقـُد حمرَّمـًا،    -الدين–وعليه فلو كان املبيع هو أقساط األجرة املؤجلة 
ولكن مّلا كان املبيع هو األعيان امُلْؤَجَرة واشُتِرَطت أقساُط اأُلجرِة املؤجَّلة تبعًا هلا فإهنا ُتَعدُّ 

إلجارة تبعًا لبيع الع ، مع كونـه ال  تابعة وال تستقلُّ باحلكم، وبذلك جاز بيع أقساط ا
 .جيوز وال يصح استقالاًل

    
 :اإلجابة عن املناقشة
سيكون هلا أثر يف الريَّمِن  -أقساُط اإلجارِة املؤجَّلة يف ذمِة املستأجرين–ال شك أنَّ الديون 

، الذي سيدفُعُه مشتري األعيان املؤجرة، وهو ما يؤكِّد كون الديون مقصودًة مع األعيان
وبذلك ال يصحُّ االستدالُل حبديِث ابن عمر على جواِز اشتراِط استحقاق مشتري األعيان 

 .املؤَجرِة ألقساط اإلجارة املؤجَّلة يف ذمِة املستأجرين
 

 :الرد على اإلجابة
له أثـر يف مثـن    -أقساط اإلجارة املؤجَّلة امُلشَتَرطة تبعًا للع –ال إشكال يف كون الدين 

دلَّ على أن العقد ورد على  -رضي اهلل عنهما–حيث إن حديث ابن عمر  شراء األعيان؛
ال  اشَتَرَط املشتري أن تكوَن لُه يف  -ومنها النقود والديون–العبد، فكل ما هو من أمواله 

                                                                                                                         
  .(144: )، األشباه والنظائر، ابن جنيم احلنفي ص(117: )شباه والنظائر، السيوطي صاأل: ينظر (1)
  .(117: )، األشباه والنظائر، السيوطي ص(143/ 1)املنريور يف القواعد، الزركشي : ينظر (1)
  .(471/ 4)املنريور يف القواعد، الزركشي  (4)
  .(411/ 7)احلاوي، املاوردي  (3)
  .(181/ 1)الشربيين  مغين احملتاج، (5)
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مقابِل الريَّمِن ال شك أهنا مقصودٌة للمشتري ولذلك اشَتَرَطها، وإال فكيف يشَتِرُط شـيئًا  
 .ع ذلك فَلْم يكن ذلك سببًا للتحرميوم! غا مقصوٍد له؟

هذه املسألة من جهِة أنَّ مناَط احلكـِم يف   (1)-رمحه اهلل–هذا وقد أوضح اإلمام املازري 
احلكم باحللِّ أو احلرمة مقصوٌر على األصالة والتبعيِة دون النظِر إىل العقود، أي أنَّ الدَّيَن 

ال حىت وإن كاَن للديِن أو النَّقِد التـابِع أثـٌر يف   أو النَّقد مادام تابعًا لبيِع العِ  فال إشك
 . الريمن؛ حيث إنه ال يوجُد تاجٌر ال َيقِصد هذه األجزاء كلها عند تقدير مثِن الصفقة

واعلم أنه ال خيفى على أحٍد أن التجاَر يقصدون إىل جعِل الريمن : "-رمحه اهلل–حيث قال 
، وجيعلون لكلِّ جزٍء مما اشتَرْوه حصًَّة من الريَّمن ِعَوضًا من مجيِع ما عقدوا عليه قلَّ أو جلَّ

وإمنـا  . تابعًا كان أو متبوعًا، فاملخالفة ههنا ال معىن هلا؛ ألهنا كاملخالفة يف أمٍر حمسـوس 
يفَتِقُر إىل االعتباِر ما قاله أصحاُبنا من أنَّ كوَن الشِئ تبعًا يرفع عنه حكم التحرمي املختص 

حلية السَّيِف ال  هي تبٌع لنصِله، فيحُرم بيعها جبنسها، وال : ، منهابه إذا انفرَد يف مسائل
 (1)".حيُرم ذلك وهي مضافة إىل السيف، إىل غا ذلك مما يف معناه

 
 : القول الثاين

–واحلنابلة على املذهب وهو منصوص الرواية عن اإلمام أمحد  (4)ذهب املالكية يف قوٍل،
مشتري، كما إن له أن يشترَط استحقاَق األجرِة املؤّجلـِة  إىل أن األجرة لل (3)،-رمحه اهلل

 .يف ذمِة املستأجرين تبعًا لألعيان حمّل العقد

                                           
من كبار علماء املالكّيـة   عاّلمة متفّننأبو عبد اهلل حمّمد بن علّي بن عمر الصقّلي املهدوي املازري، : املازري (1)

: شرح الّتلق ، واملعلم بفوائد صـحيح مسـلم، تـوّفي سـنة    : بتونس، وكان بصاًا بعلم احلديث، من آثاره
  .(150/ 1)، والدِّيباج امُلْذِهب، ابن َفْرُحون (103/ 10)الّنبالء، الّذهيب  سا أعالم: ينظر يف ترمجته. هـ541

  .(344 -341/ 1)الشي، حممد املختار الّسالمي : ، حتقيق(الصالة ومقدماهتا)شرح التلق   (1)
/ 7)، مواهب اجلليل، احلطـاب  (408/ 7)، مناهج التحصيل، الرجراجي (349/ 5)الذخاة، القرايف : ينظر (4)

511- 514). 
، التوضيح يف اجلمع (19/ 1)اإلنصاف، املرداوي  ،(157/ 1) ابن رجب ،تقرير القواعد وحترير الفوائد: ينظر (3)

، شرح منتهى اإلرادات، (170 -118/ 4)، كشاف القناع، البهويت (131/ 1)ب  املقنع والتنقيح، الشويكي 
 .(14 -11/ 3)البهويت 
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 :دليل القول الثاين

ملا كانت الع  املؤجرة قد بيَعت، وملك املشتري رقبتها فقد دخلت يف ضمانه، وعليـه  
لك، ومنه استحقاُقُه ألجـرِة  وكما إن عليه ُغْرَمها فوجَب أن يكوَن له ُغْنُمها يف مقابل ذ

 .كما هو متقرِّر (1)"اخلراُج بالضماِن"العِ  من حِ  شرائه لرقبتها؛ إِذ 
األجرة رضي البائع أو كره؛ ألهنا [ املشتري: أي]وله : "-رمحه اهلل–يقول اإلمام القرايف 

 (1)".منفعة ملكه
 

 :مناقشة الدليل
اإلجـارة   ألن املنافع يف مدِة غُا مسلٍَّم؛ شتريما ُذِكر من كون األجرِة داخلًة يف ملك امل

لعدِم ملك البائع هلا عند بيـِع الرقبـة علـى     دخل يف عقد البيِعتفال  ؛للبائع مملوكٍة غُا
  (4).داخلًة يف صفقِة البيع -األجرة–املشتري؛ وعليه فليست املنافُع وال ِعَوُضها 

 
 :اإلجابة عن املناقشة

 ولو انفسـ، العقـدُ   ،بعد ومل يستقرَّ جرُةوهو اأُل ،هاَضَوِع ميلُكبأن البائع  :وجياب عنه"
مل تكن تلك املنـافع وال عوضـها    ؛فإذا باع الع  ومل يسترين شيئا ،إليه املنافُع لرجعِت
 ُهفيما كان يسـتحقُّ  البائِع املشتري مقاَم فيقوُم ،هاِعومناِف للعِ  البيِع لشموِل ؛له مستحقًا
 (3)".ويف رجوعها إليه مع االنفسا  ،اإلجارة مع بقاِء املنافِع ِضَوِع وهو استحقاُق ،منها
 
 

                                           
، األشباه والنظـائر،  (118/ 1)، املنريور يف القواعد، الزركشي (175: )ئر، ابن جنيم صاألشباه والنظا: ينظر (1)

  .(145: )السيوطي ص
  .(349/ 5)الذخاة  (1)
  .(170 -118/ 4)كشاف القناع، البهويت  ،(157/ 1)تقرير القواعد وحترير الفوائد، ابن رجب : ينظر (4)
  .(170 -118/ 4)كشاف القناع، البهويت : ، وُينظر(157/ 1)ب تقرير القواعد وحترير الفوائد، ابن رج (3)
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 : الراجح
القول الرياين لقوة ما ُبِنَي عليه من أدلٍة، وسالمِتها من املناقشة، وملـا   -واهلل أعلم-يترجح 

 .توجه على أدلة املخالف  من املناقشة
مجلًة من الفتـاوى والقـراراِت    أنَّ: هذا وإن مما يدعم ما ذهب إليه الباحث من ترجيٍح

الصادرِة عن اهليئاِت الشرعيِة يف املؤسساِت املاليِة اإلسالميِة قد قـرَّرت جـواَز تـداوِل    
األسهِم ووحداِت الصناديِق االستريماريَِّة والصكوِك ال  متريِّل ديونًا ونقودًا وأعيان ومنـافع  

والنقود يف تـداول هـذه األسـهم     بغضِّ النظر عن نسبِة كلٍّ منها، باعتبار أن الديون
 ( 1).والوحدات والصكوك تابعة

وعليه فإن ما جاء يف املسألة من بيع األعيان املؤجرة واشتراط ما يتبعها من أقساط إجيارية 
 .مؤجلة داخٌل يف ذلك باعتبار التبعية

–مساحة الشي، حممد بن إبراهيم آل الشي، : وهو كذلك ما أفىت به بعض املعاصرين مريل
وذلك يف إجابته عن استفتاٍء حول بيع أسهم الشركات املسامهة ال  تشـتمل   -رمحه اهلل

إذا كان لإلنسـان  : "-رمحه اهلل–على نقوٍد وديوٍن وحنِوها، فكان مما ورد يف نص فتواه 
إن للشـركة  : فإن قيل... هاه منها فال مانع من بيِعِمأسُه بيَع وأراَد ،شركٍة يف أيِة أسهٌم

املبيعة قسطًا من الديون ال  قد تكون علـى   هاِمذمم الغا، أو أن على تلك السِّ ديونًا يف
وهذا أيضـًا  : قاُلفُي، هإال ملن هو عليه بشرِط ال جيوُز مِميف الذِّ يِنالدَّ ، وبيُعالشركِة أصِل

ال ا لغاها، والقاعدة أنه يريبت تبعًا م بل هي تابعٌة من األشياء التابعة ال  ال تستقل حبكٍم
من باع عبدًا وله مال فماله ڇ :ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعًا ،استقالاًل يريبُت

 املوجوِد العبِد ماَل رواه مسلم وغاه، فعموم احلديث يتناوُل ڇ للبائع إال أن يشترطه املبتاع
من باع خناًل بعد أن ڇ :والذي له يف ذمم الناس، ويدل عليه أيضًا حديث ابن عمر اآلخر

                                           
الـذي ُعقـد يف    مؤسسات املالية اإلسـالمية املؤمتر الفقهي األول للالقرارات والتوصيات الصادرة عن : ينظر (1)

، وقرار اهليئة (191: )، وقرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقمم11/11/1001-11الكويت خالل الفترة 
من فتاوى اهليئة الشرعية املوحَّدة جملموعـة  ( 11: )ص( 1/1: )، والفتوى رقم(35: )رعية لبنك البالد رقمالش

  .الربكة املصرفية
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 الريمـرةِ  ووجه الداللة أن بيَع، متفق عليه ڇ ؤبر فريمرهتا للذي باعها إال أن يشترط املبتاعت
ر لو كانت َفغَتر فيها ما مل ُيِفها اغُتألصِل ا كانت تابعًةها ال جيوز، لكن مّلصالِح وُِّدُب قبَل

 .مستقلة بالعقد
ها احلالية، وليست زيادهتا منها موجوداُت املقصوُد ر أن هذه الشركة ليَسِكومما يوضح ما ُذ

ذلـك وهـو    وراَء منها أمٌر وإمنا املقصوُد أو نقصها حبسب ممتلكاهتا وأقيامها احلاضرة،
ومبـا   ،غالبًا ها املستمرِةعلى أرباِح واحلصوِل إنتاِجها،يف  األمِر ها وقوُةها ومستقبُلجناُح
  (1)".ةَفالصِّ ها على هذِهبيِع جبواِز القوِل وجُه ر يتضُحِكُذ

 
 

                                           
  .(34 -31/ 7)جمموع فتاوى ورسائل مساحة الشي، حممد بن إبراهيم  (1)
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 حكمُ الشروٍ املخالفة ملقتضى العقد: املطلب الثالث

 

 تصوير المسألة وعالقتها بالمنتج محل الدراسة

اشتمل املنتج حملُّ الدراسِة على بيِع جهٍة مجلَة أعياٍن مؤَجرة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك، 
نفسه ِقَبل املسـتأجرين   مع التزام مشتريها بإمضاء الوعد أو االلتزام الذي قطعه البائع على

 .بأن ميلِّكهم األعيان إذا أمتُّوا دفَع األقساط اإلجيارية وحنو ذلك
هذا وإن هذا االلتزام املذكور إمنا هو يف حقيقته شرٌط من البائع على املشتري بأن ُيخِرج 

عند حتقُِّق  بعد مدٍَّة حمدَّدة أو -بالبيع أو اهلبة وحنومها–املشتري السِّلعة حمل العقد عن ملكه 
 .شروط معيَّنة

ال  مسَّاهـا مْجـٌع مـن الفقهـاء     -وعليه فإن هذا الشَّرَط يَتَخرَُّج على حكِم الشروط 
فما حكم هذا النَّوِع من الشـروط؟ ومـا مـدى     (1)املخاِلفة ملقتضى العقد؛ -بالشروط
 لزومها؟

 

 عر  الخالف والترجيح

ى العقِد على قول ، تفصيلها على النحو اختلف الفقهاء يف ُحكم الشروط املخالفة ملقتض
 :اآليت

إىل  (4)واحلنابلة على املـذهب  (1)والشافعية، (1)واملالكية، (1)ذهب احلنفية، :القول األول
 (3).فساد الشروط املخالفة ملقتضى العقد

                                           
 . ال  أوجبها العقُد أو يقيِّدها ُكلُّ شرٍط مينُع ترتُّب األحكام أو اآلثار :ملقتضى العقد هو املخالفالشرط  (1)

ـ ُكلُّ شرٍط يقتضي عدَم ترتُِّب األثِر الذي جعَل الشارع العقَد من حيُث هو، هو حب: أو هو ب يث يقتضيه ورّت
  (.110: )ص -بتصرٍُّف يسا–حسن الشاذيل / نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، د .عليه

، رد احملتار، ابـن  (170 -118/ 5)دائع الصنائع، الكاساين ، ب(13 -14/ 14)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)
  (.191 -191/ 7)عابدين 
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 :أدلة القول األول

 
 :الدليل األول

فما بال أقوام يشترطون ڇ: من قول النيب  -رضي اهلل عنها–ما جاء يف حديث عائشة 
شروطًا ليست يف كتاب اهلل؟ ما كان من شرٍط ليس يف كتاب اهلل عز وجلَّ فهو باطـل،  

 (5).ڇوإن كان مائة شرط، كتاب اهلل أحقُّ وشرُط اهلل أوثق
 
 
 

                                                                                                                         
، (11 -15/ 4)، حاشية الدسوقي على الشرح الكـبا  (1135 -1131/ 4)بداية اجملتهد، ابن رشد : ينظر (1)

  (.101/ 4)حاشية الصاوي على الشرح الصغا 
 -33/ 1)، مغين احملتاج، الشـربيين  (354/ 8)موع، النووي ، اجمل(141، 140/ 5)البيان، العمراين : ينظر (1)

31).  
، كشاف القناع، البهويت (184 -181/ 1)، اإلقناع، احلجاوي (141/ 11)الشرح الكبا، ابن قدامة : ينظر (4)

(1 /389).  
 الشروِط على احلكم بفساِدنظريًا  -يف اجلملة–من األمهية مبكان اإلشارة إىل أنه مع اتفاق املذاهب األربعة و هذا (3)

لّيًا؛ فقـد أوغـل   قد اختلفوا يف مدى تطبيق ذلك عم -رمحُة اهلِل عليهم أمجع –ملقتضى العقد، فإهنم  املخاِلفة
بينما ذهب البعض إىل حىت إنه مل يصحِّح من الشروط إال ما جاء دليٌل يُنصُّ على صحته،  ذلك البعض يف تطبيق

 العقِد ما ينايف مقصوَدعدَم تصحيِح حىت أصبحت كأهنا ال تعين إال  "ملقتضى العقد الشروط املخالفة" تضييق معىن
 .من الشروط

اختالف الفقهاء يف حكم بعض الشروط الداخلة حتت النطـاق العـام لــ     ،هذا وإن من أبرز ما جيلِّي ذلك
عمٍل أو منفعـٍة يف حمـّل    داِءأ أو شرط بيع الع  مع استريناء منفعتها،: مريل-" ملقتضى العقد املخالفةالشروط "

 . هاال يصحُِّحالستريناٍء معيَّن، ومنهم من  ، فمن الفقهاء من يصحُِّح بعض هذه الشروط ألدلٍة جزئية، أو-العقد
  .(115 -118: )حسن الشاذيل ص/ نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، د: ينظر

 استعانة املكاتب وسؤاله الناس: ، باباملكاتب: تابك :يف مواضع ِعدة، منها رواه اإلمام البخاري يف صحيحه (5)
 .-واللفظ ملسلم– (494/ 5) إمنا الوالء ملن أعتق: ، بابالعتق :كتاب صحيحه يف ، واإلمام مسلم يف(151/ 4)
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 :وجه االستدالل
وُكلِّ فهذه اآليات، وهذا اخلرب براهُ  قاطعٌة يف إبطاِل كلِّ عهٍد وُكلِّ عقٍد، وكلِّ وعٍد "

شرٍط ليس يف كتاِب اهلِل األمُر به، أو النصُّ على إباحِة عقـِده؛ ألن العقـوَد والعهـوَد    
 (1)".واألوعاد شروٌط، واسُم الشرط يقع على مجيِع ذلك

 
 :مناقشة االستدالل

النهي عن الشرط يف احلديث ال لكونه خياِلف مقتضى العقد، وإمنا لكونه خمالفًا حلكم اهلل 
الشرط إذا مل يشتمل على حمرٍَّم أو يؤدِّي إليه مل يكن داخـاًل يف مـدلول   ؛ ف هرسولو

 . احلديث؛ وعليه فال حيُرم من الشروط إال ما كان كذلك
 

 :الدليل الثاين
 (1).هنى عن بيع وشرط أن النيب  -رضي اهلل عنهما-ما َرَوى عبداهلل بن عمرو 

 
 :وجه االستدالل

لكلِّ شرٍط؛ ألنه نكرة يف حيِِّز ما هو مبعىن النفي، وممـا   دلَّ احلديث على أن النهي شامٌل
 (4).يدخل يف عموم الشروط املنهيِّ عنها يف احلديث الشروُط املخاِلفُة ملقتضى العقد

هنى عن بيٍع وشرط، والنـهي يقتضـي     رسول اهلل إن : "-رمحه اهلل–يقول الكاساين 
  (3)".رط إال ما ُخصَّ عن عموم النَّصفساد املنهيِّ، فيُدلُّ على فساد كلِّ بيٍع وش

 
 

                                           
  .(14/ 1)اإلحكام شرح أصول األحكام، ابن حزم  (1)
، وجممع الزوائد للهيريمي (445/ 3)للطرباين ، ويف املعجم األوسط (110: )روي يف مسند اإلمام أيب حنيفة ص (1)

 .(151/ 3)ما جاء يف الصفقت  يف صفقة أو الشرط يف البيع : البيوع، باب: يف كتاب
  .(113/ 5)شرح فتح القدير، ابن اهلمام : ينظر (4)
  .(175/ 5)بدائع الصنائع  (3)
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 :مناقشة الدليل
أنه حديٌث ضعيٌف ال تقوم به حجة، وال : نوقش االستدالل باحلديث بأوجٍه ِعدَّة أبرزها

واحتجوا أيضًا : "-رمحه اهلل–يصحُّ به استدالل، ويف ذلك يقوُل شيُ، اإلسالِم ابُن تيميَة 
هنى عـن   أن النيب  (1)وشريك (1)وابِن أيب ليلى حبديٍث ُيروى يف حكايٍة عن أيب حنيفَة

بيع وشرط، وقد ذكرُه مجاعٌة من املصنف  يف الفقه، وال يوجد يف شـٍئ مـن دواويـن    
احلديِث، وقد أنكَره أمحُد وغُاه من العلماِء وذكروا أنـه ال ُيعـَرف، وأن األحاديـَث    

أنَّ  -الٍف أعلمه مـن غاهـم  من غا خ-الصحيحَة تعارُضه، وأمجَع الفقهاُء املعروفون 
اشتراَط صفٍة يف املبيِع وحنِوه كاشتراِط كوِن العبِد كاتبًا أو صانعًا أو اشتراِط طوِل الريوِب 

قال ابـن  : "يف نصب الراية (3)وقال الزيلعي (4)،"أو قدر األرض وحنو ذلك شرٌط صحيح
شي، األلباين يف سلسـلة  وقد ضعفه ال (1)،"علَُّته ضعُف أيب حنيفَة يف احلديث (5):القطان

 (1)".ضعيف جدًا: "األحاديث الضعيفة واملوضوعة وقال

                                           
لكويف الفقيه، تابعيُّ جليل أدرك مائًة وعشـرين  أبو عيسى عبد الّرمحن بن أيب ليلى األنصاري ا: ابن أيب ليلى (1)

، وكان ابن أيب ليلى من أعلم الّناس به، استعمله احلّجاج بن يوسف علـى  صحابّيًا، وقرأ القرآن على علّي 
، وسا أعـالم الّنـبالء،   (108/ 1)الّطبقات، ابن سعد : ينظر يف ترمجته. هـ91القضاء  ّم عزله، توّفي سنة 

  .(111/ 3)الّذهيب 
أبو عبد اهلل شريك بن عبد اهلل بن احلارث القاضي الّنخعي الكويف، من كبار الّتابع ، أدرك عمر بـن  : شريك (1)

، استقضاه املنصور على الكوفة، وكان عاداًل يف قضائه، مهتّمًا برواية احلديث على ل  يف ذلـك،  اخلّطاب 
/ 9)، وسا أعالم الّنبالء، الـّذهيب  (311/ 11)ملّزي هتذيب الكمال، ا: ينظر يف ترمجته. هـ177توّفي سنة 

100).  
 (.141 /18) ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى (4)
، ، أصله من الزَّْيَلع بالّصومالمجال الّدين أبو حمّمد عبد اهلل بن يوسف بن حمّمد الّزيلعي، حمّدث مشهور: الزيلعي (3)

حاديث اهلداية، كما خّرج أحاديث الكّشاف للّزخمشري، توّفي سنة ألب الّراية نص: وتوّفي بالقاهرة، من آثاره
  .(99): ص، وحلظ األحلاظ، ابن فهد املّكي (85/ 4)الّدرر الكامنة، ابن حجر : ينظر يف ترمجته. هـ711

القّطان، أصله مـن  أبو احلسن علّي بن حمّمد بن عبد امللك الكتامي احلماي الفاسي الّشها بابن : ابن القطان (5)
بيان الوهم واإليهام الواقع  يف كتاب األحكام، وأحكـام  : قرطبة، عامل باحلديث ونقده وبيان علله، من آثاره

( 1307/ 3)، وتذكرة احلّفـاظ  (401/ 11)سا أعالم الّنبالء، : ينظر يف ترمجته. هـ119الّنظر، توّفي سنة 
  .كالمها للّذهيب
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 :الدليل الثالث

أن عقَد البيِع يقتضي انتفاع املشتري باملبيع ومتام تصّرفه وإطالق يدِه فيه على أيِّ وجـٍه  
و يهبـه إال  أال يبيعه أ: مريَل–شاء، فأيُّ شرٍط يقيِّد ملكيته أو حيجِّر عليه يف انتفاعه باملبيع 

 (4).ُيَعدُّ شرطًا خماِلفًا ملقتضى العقد، ويكون الشَّرُط فاسدًا بذلك -من فالٍن
 

 :مناقشة الدليل
. هذا الشرط ينايف مقتضى العقـد : فمن قال: "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 

 شـرطٍ  لُّفُك :؟ فإن أراد األولأينايف مقتضى العقد املطلق أو مقتضى العقد مطلقًا: قيل له
كاشـتراط   ،أن ينايف مقصود العقـدِ  وإمنا احملذوُر ،م لهسلَّمل ُي: وإن أراد الرياين ،كذلك

 مل ينـافِ  د بالعقِدقَصط ما ُيَرفأما إذا َش. أو اشتراط الفس، يف العقد ،الطالق يف النكاح
ـ  هذا القول هو الصحيح بداللة الكتاِب. همقصوَد مـع   واالعتبـارِ  واإلمجـاعِ  نِةوالسَّ

  (3)".وعدم الدليل املنايف االستصحاِب
 
 
 

 :القول الثاين
إىل صحة هذا النـوع   -رمحة اهلل عليهما– (1)وابن القيم (5)ذهب شي، اإلسالم ابن تيمية

، وذكر أن أكرير نصوصه -رمحه اهلل–ونسبه شي، اإلسالم إىل اإلمام أمحد  (1)من الشروط،
  (4).جتري على هذا القول

                                                                                                                         
(1) (3/ 19.) 
 (.381: )برقم( 704 /1) (1)
  .(170/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (4)
  .(149 -147/ 18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية  (3)
  .، وغاه من املواضع(149 -147/ 18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية : ينظر (5)
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 :لثاينأدلة القول ا

 
 :الدليل األول

عموم النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالوعد والعهد وامليرياق، والريناء علـى امُلـوِف    
 : بعهوِدهم ووعوِدهم، والذَّمِّ والوعيِد ملن نكَث عهَده أو عقَده، ومنها

 ۆ ژ: وقوله سبحانه (3)،ژ کک ڑ ڑ ژ ژ ژ: قوله سبحانه وتعاىل

 ڇ ڇ  ڇ ڇ ژ: وقوله جلَّ شـأنه  (5)،ژ ۅ ۅ              ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 (1).ژ ڍ ڍ
 
 

 :وجه االستدالل
به  مأمورًا العهِد ورعايُة الوفاِء ذا كان جنُسإو: "-رمحه اهلل–قال شي، اإلسالم ابن تيمية 

 ،هب عليـه أثـرُ  ال ما ترتَّإللتصحيح  ال معىن ْذإ ،والشروِط ة العقوِدحَِّص ن األصَلأم ِلُع

                                                                                                                         
  .(478 -479/ 5)إعالم املوقع  : ينظر (1)
ودلَّت النصوص على حترميـه وإبطالـه، أو    ُيمَنع من الشروط عندمها إال ما خالف حكم اهلل ورسوله  وال (1)

هذا : فإن قيل: "بقوله -رمحه اهلل–الشرط الذي ينايف مقصود العقد، كما أوضح ذلك شي، اإلسالم ابن تيمية 
فإن العقد إذا كان له مقصوٌد ُيراُد يف مجيِع  وإمنا يِصحُّ هذا إذا ناىف مقصود العقد،... شرٌط ينايف مقتضى العقد، 

ُصَوِره، وَشَرَط فيه ما ُينايف ذلك املقصود فقد مَجَع ب  املتناقض ، ب  إثبات املقصود ونفِيه، فال حيصل شـئ،  
  .(151 -155/ 18)جمموع الفتاوى " ومريل هذا الشرط باطٌل باالتفاق

  .(144 -141/ 18)ابن تيمية جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم : ينظر (4)
  .(1: )، اآليةاملائدةسورة  (3)
  .(43: )اإلسراء، اآليةسورة  (5)
  .(9): ، اآليةاملؤمنونسورة  (1)
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 مبقصـودِ  قد أمـرَ  الشارُع ذا كاَنإف ؛به هو الوفاُء العقِد مقصوُدو ،هبه مقصوُد وحصَل
  (1)".باحةواإل على أن األصل فيها الصحَة دلَّ العهوِد

 
 :مناقشة االستدالل

اعُتِرض على االستدالل هبذه النصوص وحنوها بأهنا عموماٌت قد وردت نصوص أخـرى  
قولـه  : ه النصوص املخصِّصُةبتخصيصها ببعض العهود والنذور وبعض الشروط، ومن هذ

 :وقوله  (1)،ڇمن نذر أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصهڇ :مـا  ڇ
وعليه فإن الشروط املنافية  (4)؛ڇاهلل فهو باطل عز وجلَّاهلل  ليس يف كتاِب كان من شرٍط

مـن عمـوم    ملقتضى العقد فاسدة؛ ألهنا ليست يف كتاب اهلل، فهي من احملرَّم الذي ُخصَّ
 (3).النصوص الدالَّة على وجوب الوفاء بالعهود والوعود واملواثيق

 
 :اإلجابة عن املناقشة

ال خالف يف كون عموم النصوص اآلمرة بالوفاء بالوعود والعهود واملواثيق خمصوصٌة مبا 
العقِد مّما  ، إال إنه ال ُيَسلَّم بأن الشرَط اجلعليَّ الذي خيالُف مقتضىهنى اهلل عنُه ورسوُله 

    (5).حرَّمه اهلل ورسوله؛ إذ إن ليس ُكلُّ ما سكَت عنه الّشارع ُيَعدُّ مما حرَّمُه اهلُل ورسوُله
 
 

 :الدليل الثاين

                                           
  .(131/ 18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية  (1)
 .(131/ 9) عةالطا النذر يف: ، باباألميان والنذور: كتاب يف رواه اإلمام البخاري يف صحيحه (1)
 .سبق خترجيه (4)
  .(11 -17/ 1)اإلحكام شرح أصول األحكام، ابن حزم : ينظر (3)
  .(151/ 1)القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية، عبدالسالم احلصّين : ينظر (5)
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الصُّلُح جائٌز ب  املسلم ، إال صلحًا أحلَّ ڇ:  رسول اهللقال : قال عن أيب هريرة 
 (1).ڇحرامًا، أو حرََّم حالاًل، واملسلمون على شروطهم

 
 :وجه االستدالل

قد أمر بالوفاء بالشروط عمومًا، ومما يدخُل يف ذلك العموم الشروط املباحـة   أن النيب 
  .ال  ختالف مقتضى العقد وال تناقض مقصوده من كلِّ وجه

 
 :مناقشة الدليل

 (1).أنه ضعيف ال تقوم به حجة، وال يصح االستدالل به: مما نوقش به هذا احلديث
 

 :عن املناقشة اإلجابة
ها منوهذه األسانيد وإن كان الواحد : "قال شي، اإلسالم عن احلديث بعد أن أورد طرقه

   (4)."فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا ،ضعيفًا
 
 
 
 

 :الدليل الثالث

                                           
: حبان يف صـحيحه يف كتـاب  ، وابن (11/ 3)يف الصلح : األقضية، باب: رواه أبوداود يف السنن يف كتاب (1)

، وقد قال شي، اإلسالم (311/ 4)الصلح : البيوع، باب: ، والدارقطين يف السنن يف كتاب(399/ 11)الصلح 
وهذه األسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعها من طرق يشد : "بن تيمية عن احلديث بعد أن أورد طرقه

 -131/ 5)األلباين يف إرواء الغليـل  الشي، كذلك فقد صححه ، (137/ 18)جمموع الفتاوى " بعضها بعضًا
 (.719/ 1)، ويف صحيح اجلامع (134

  .(313/ 9)احمللى، ابن حزم : ينظر (1)
 .(137 /18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية  (4)
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: واشترطت عليه (1)أنه ابتاع جاريًة من امرأته زينب الريقفية، ما ُرِوَي عن ابن مسعود 
يل بالريمِن الذي تبيعها به، فسأل عبداهلل بن مسعود عن ذلـك عمـر بـن    إن بعتها فهي 

 (1)(.ال تقرهبا وألحٍد فيها شرط: )اخلطاب، فقال عمر
 

 :وجه االستدالل
دليٌل على تصحيح هذا الشرط املخالف ملقتضى العقد؛ إذ لـو  ( ال تقرهبا: )قوُل عمَر 

أال يبيع املشتري اجلاريَة يف : وهو–( البائع)كان الشرط الذي اشترطته زوجة ابن مسعود 
شرطًا فاسدًا لنص عمُر على ذلـك،   -املستقبل إال على البائع بالريمن الذي ُتباُع به حينئٍذ
 .ولكنه كِره البن مسعود وْطَأها وفيها شْرٌط ألحد

 
 :الدليل الرابع

أو منافيـًا   إذا مل يكن خمالفًا ملقصـود الشـرع،   -وإن ُعدَّ خمالفًا ملقتضى العقد–الشَّرط 
 ؛ليهإللناس حيتاجون  مقصوٌد مٌله َعألنَّ ؛هلُِّح بل الواجُب ،هلتحرمِي فال وجَه"ملقصود العقد 

ـ  ،ليهإ احلاجِة ُةنَّمِظ قدام على الفعِلن اإلإف ،ليه ملا فعلوهإإذ لوال حاجتهم  ه ومل يريبت حترمُي
 (4)".الكتاب والسنة مما يرفع احلرج باح ملا يففُي
 
 

 : الراجح

                                           
روت عن الّنيّب ، صحابّية ود زوجة عبد اهلل بن مسع ،زينب بنت معاوية بن عّتاب الريقفّيةهي  :زينب الثقفية (1)

 ،عمر بن اخلّطاب  عنوعن زوجها ابن مسعود و    ،ينظـر يف  وغامها، مل يذكر العلماء تـاري، وفاهتـا
 .(190/ 7)، واإلصابة يف متييز الّصحابة، ابن حجر (199/ 45)هتذيب الكمال، املّزي : ترمجتها

/ 1)ما يفعل بالوليدة والشرط فيها : البيوع، باب: يف كتاب -برواية أيب مصعب الزهري–رواه مالك يف املوطأ  (1)
، وصححه النووي يف (441/ 5)الشرط الذي يفسد العقد : البيوع، باب: ، والبيهقي يف السنن يف كتاب(414

 (.354/ 8)اجملموع 
  .(151 /18) املرجع السابق (4)
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رجحان القول الرياين لقوة أدلته، وملا توجه علـى   -واهلل أعلم بالصواب–يظهر للباحث 
، ولزوَمهـا  "املخالفة ملقتضى العقد"أدلة القول األول من املناقشة، إال إنَّ جواَز الشروِط 

 : مشروٌط باستجماعها للضوابط اآلتية
 .ما أحل اهلل أال يكون الشرط مشتماًل على حلِّ ما حرَّم اهلل، أو حترمي .1

بالعقد إىل الربا أو الغرر احملرَّم، أو التغريـر  ( أو الشروط جمتمعة)أال يؤول هذا الشرط  .1
 .وأكل أموال الناس بالباطل، وحنوها من احملرَّمات

 .أال ينايف الشرط مقصود العقد .4

اًا منتج شراء حمافظ األعيان املؤجرة تـأج –وعليه فإن ما اشتمل عليه املنتج حمّل الدراسة 
–من شرٍط يلتزم املشتري مبقتضاه بتمليك املستأجرين األعيـان   -مقترنًا بوعٍد بالتمليِك

إمنا هو شرٌط  -وحنوها من الشروط–حمل العقد يف حاِل استكماهلم دفع األجرة  -املؤجرة
 .صحيح الزٌم
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يف " التملياك شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجرياً مقرتناً بوعاد ب "حكم منتج : املطلب الرابع

 صورته املركبة الشَّاملة

 
من جواِز بيِع املسـتأجِر العـَ     -يف املطالب الريالثة السابقة-بناء على ما ظهَر رجحاُنه 

املؤجرَة من غِا املستأِجر، وجواز اشتراط املشتري استحقاَقه األجرَة املؤجلـَة يف ذمَّـِة   
 (1)ِد امللكيَّة بالشروط اجَلْعِليَّة يف العقـد، املستأجرين، باإلضافة إىل ما ترجَّح من جواِز تقيي

شراء حمافظ "جواز منتج  -واهلل أعلم بالصواب–ولزوِم هذه الشروط، فإنه يظهر للباحث 
يف صورته املركَّبة، مع أمهية مراعـاة اسـتيفائه   " األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بالتمليك

 :الضوابط الشرعية اآلتية
بيِع األعيان املؤجرِة شروَط صحِة عقِد البيع وتنتفي عنه موانُعه،  البد أن يستجِمع عقُد .1

حتقُُّق الِعْلُم باملبيع، وذلك إما بالرؤيِة أو بالوصـِف  : ومن أهم ما يَؤكَُّد عليه يف ذلك
النايف للجهالِة والغرر؛ وعليه فال يصحُّ أن ُتباع حمفظُة األعيان املؤجرة مع عدِم علـِم  

عياِن ال  حتويها ونوِعها وما يؤثِّر يف القيمة من أوصـاِفها، وإمنـا   املشتري جبنِس األ
 .فقط -األجرة التابعة هلا–يكتفي مبعرفة مقدار الديون 

–وعليه فلو كانت احملفظُة املبيعُة حمفظَة سياراٍت مؤجرٍة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك 
–ري احملفظة مقداَر الديوِن ، فال يكفي يف هذه احلال أن يعلم مشت-على سبيل املريال

ال  حتويها احملفظة فحسـب،   -األقساط اإلجيارية املترتبة يف ذمة مستأجري السيارات
دون أن يعلَم عدَد هذه السيارات، وأنواَعها وسنوات صنعها ومجيَع ما ينفي اجلهالـة  

َن فحسـب  عنها؛ وعليه فإن املشتري لو اكتفى مبعرفِة مقداِر الديوِن ال  تتبُع األعيا
 :دون علمِه باألعياِن ذاِتها، فإن ذلك حملُّ إشكاٍل من جهت 

 .من جهة جهالة املبيع، وختلُّف أحد شروط صحة البيع: األوىل

                                           
كون هذا الشرط غا حمرٍَّم : ق، ومن أهم هذه الشروطِوْفَق التفصيِل والشروِط ال  سبق ذكرها يف املطلب الساب (1)

  .وال يؤول إىل حمرَّم
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أن يف ذلك داللًة على أن املقصود بالصفقة إمنا هو الدين، واألعياُن تابعـٌة، أو  : الريانية
يؤول بالعقد إىل التحـرمي؛ ألنـه    بأن األعيان بذلك غُا مقصودة، وهو ما: رمبا قيَل

يكون بذلك بيعًا لديٍن آجٍل من غا املدين بنقٍد حالٍّ من جنسِه أقلَّ منه، وهـو مـا   
 .-واهلل أعلم–جيمُع ربا الفضل والنسيئة 

بائع المن  األعيان ال  حتويها احملفظةجيب أن تتضح نقطة الفصل ال  ينتقل فيها ضمان  .1
 . املشتريإىل 

وباألخص إذا –املشتري  إىل نقِل ملكيِة األعيان ال  حتويها احملفظُة تسجيُل ُطَرشَتال ُي .4
املبيع  ملكيَة ؛ ألنَّ-كان لذلك كلفٌة، كنقِل ملكيِة استمارات السيارات باسم املشتري

، وال حتتـاج إىل  ، وينتقل ضمان األعيان إليه تبعـًا لـذلك  بالعقد  املشتريتنتقل إىل
 .العقد لتأكيِد قانوينٍّ إجراٍء التسجيل الذي هو جمرُد

أن يتأكَّد  -أو املؤسسة املالية ال  تدير الصفقة–على مشتري حمفظة األعيان املؤجرة  .3
من كوِن عقوِد التأجِا املقترِن بوعٍد بالتمليك املربمِة بَ  البائع واملستأجرين مستوفية 

وليست عقوَد بيٍع آجٍل  (1)للشروط والضوابط الشرعية للتأجا املقترن بوعٍد بالتمليك،
 .مستتٍر حتت مسمى التأجِا املقترِن بوعٍد بالتمليك

هذا ومن األمهية مبكان يف هذا السياق اإلشارة إىل أنَّ باإلمكان تصحيُح عقوِد التأجِا 
كاشتراط ضمان العِ  –املقترِن بوعٍد بالتمليك املشتملِة على بعِض الشروِط الفاسدة 

، وذلك بإسقاط هذه الشروط وإخطاِر املسـتأجرين بصـفٍة   -تأِجراملؤجرة على املس
 .رمسيٍَّة موثَّقة بإسقاط املؤِجر هذه الشروط الفاسدة عنهم

حقُّ مستأجري األعيان املبيعة حمفوٌظ يف استمرار استيفائهم ملنافعها وفقًا للعقد املـربم   .5
عيـان املـؤجرة أال   ، كما إن على مشتري هذه األ-البائع–بينهم وبَ  املالك األول 

يتعرَض للمستأجرين بشئ يؤثر على متام استيفائهم للمنافع حمل العقد، كما إن عليـه  
 .أن يلتزم مبا اشتملت عليه عقود اإلجارة املربمة بينهم وب  البائع من شروط

                                           
  .ال  سبق بياهنا تفصياًل يف الفصل األول من هذا الباب (1)
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كما إن على البائع أن خيطرهم ببيعه رقبة األعيان، وينبِّههم إىل أن املستِحقَّ لألجـرة  
 .ُيستقَبل هو املشتري، وبالتايل فإن ضمان الع  ينتقل إليه كذلكفيما 

 : تنتفي الصورية عن عقوِد املنتِج ومراِحِل تنفيذه، ومن أهم ما ُيَنبَّه له يف ذلكجيب أن  .1

  ال بد أن تكون الصياغة القانونية لعقِد بيِع احملفظِة جليَّة يف النصِّ على أن املبيَع هو
استحقاق املشتري : ومنها–ا يتبعها من حقوق وواجبات ، وم"Assets"األعيان 

، ال أن يكون املبيُع جمرَّد املنـافع  -لألقساط اإلجيارية املؤجَّلة يف ذمة املستأجرين
واحلقوق املترتِّبة على األعيان، مما يكون له معىن استحقاق املشتري للديون التابعة 

 .ماهنالألعيان فحسب دون حتمُِّله لشئ من خماطرها أو ض

   ُّإذ َوكِّل املشتري البائَع يف حتصيل األقساط اإلجيارية من املستأجرين، فال يصـح
تأخَُّر أيٍّ من املستأجرين يف دفع األجـرة أو   (1)-صراحًة أو ضمنًا-حباٍل تضمينه 

؛ ألن الوكيل أمٌ ، واألم  ال يضمُن إال يف -إلعسار أو مطٍل–ختلُّفه عن دفعها 
تفريطه، وألن هذا الشرط يؤول باملنتج يف صورته املركَّبـة إىل أن  حاِل تعدِّيه أو 

 .  يكون حيلًة ربويَّة حمرَّمة

 -باإلضافة إىل ما سبق–يف حاِل تصكيك حمفظة األعيان املؤجرة بعد شرائها، فيجب  .7
 (1):مراعاة ضوابط صكوك األعيان املؤجرة، ومن أبرزها

  والبيانات الكافية عن املشارك  يف أن تتضمن نشرة اإلصدار شروط التعاقد جيب
اإلصدار وصفاهتم الشرعية وحقوقهم وواجباهتم، وذلك مريل وكيـل اإلصـدار،   

                                           
فيكون بالنص على أن الوكيل يف التحصيل يضمن دفع أيَّ نقٍص يف األقساط اإلجياريـة  : أما تضمينه صراحة (1)

 .-ل  ُوكِّل يف حتصيلهاا–الواجبة يف ذمة املستأجرين 
أن ُيَنصَّ يف عقد التوكيل على أن مهمة الوكيل حتصيِل : فيكون من خالل ِحَيٍل ِعدَّة، أبرزها: وأما تضمينه ضمنًا

األقساط اإلجيارية من املستأجرين، وال  تبلُغ كذا وكذا شهريًا، وأنَّ الوكيَل ال يضمُن إال يف حـاِل تعدِّيـه أو   
: حباالٍت يكوُن أحـُدها  -يف نفس املادة، أو يف مادة أخرى من االتفاقية–سَّر التعدي أو التفريط  مَّ ُيف. تفريطه

  .نقص املبَلغ احمَلصَّل عن القيمة اإلمجالية لألقساط اإلجيارية املذكورة
بة واملراجعة الصادر عن اجمللس الشرعي هليئة احملاس" معيار صكوك االستريمار( "17: )املعيار الشرعي رقم: ينظر (1)

  .يف املؤسسات املالية اإلسالمية
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ومدير اإلصدار، ومنظم اإلصدار، وأم  االستريمار، ومتعهد التغطيـة، ووكيـل   
 .الدفع وغاهم، كما تتضمن شروط تعيينهم وعزهلم

 مـن   ُليتحمَّ هوأن ،يف الغنِم كٍّص كلِّ مالِك جيب أن تنص النشرة على مشاركِة
 .ةماليَّ ه من حقوٍقوُكه صُكُلما متريِّ بنسبِة ِمْرالُغ
  يضمن به مصدر الصك ملالكـه قيمـةَ   نصٍّ أن ال تشتمل النشرة على أيِّجيب 

 .يف غا حاالت التعدي أو التقصا، وال قدرًا معينًا من الربح االمسيِة الصكِّ
 ودات املؤجرة أو املوعود باستئجارها منذ حلظـة  جيوز تداول صكوك ملكية املوج

 .إصدارها بعد متلك محلة الصكوك للموجودات وحىت هناية أجلها

  جيوز أن يتعهد مصدر الصك يف نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من
هذه الصكوك، بعد إمتام عملية اإلصدار، بسعر السوق، ولكن ال جيوز أن يكون 

 .ة االمسية للصكوعد الشراء بالقيم
: هذا وقد نصت اهليئة الشرعية لبنك البالد على إجازة هذا املنتج يف قرارهـا ذي الـرقم  

 (1)من فتاوى شركة أعيان لإلجارة بالكويـت، ( 50: )، وهو مفهوم الفتوى رقم(71)
  (1).علي القره داغي. د.وهو ما رجََّحه صاحُب الفضيلِة الشي، أ

                                           
تتكوَّن احملفظة العامَّة للشركة من العمليات الناجتة عن أنشطة التـأجا  : "حيث َنصَّ سؤال الشركة على اآليت (1)

ين، والبيع باألجل، وترغب الشركة يف بيِع جزٍء من هذه احملفظة املكوَّنة من األعيان املؤَجَرة والديون على اآلخر
الـديون   -%38-، بينما ميريِّل البـاقي  %51متريِّل األعيان املؤجرة فيها ما نسبته  وذلك من خالل بيِع حمفظٍة

للشركة على اآلخرين؛ فهل جيوز للشركة أن تبيع هذه امِلحفظة املكوَّنة من هذه اخللطة من األعيان والـديون،  
الشركة بتجميِع ديوٍن هلـا علـى    وَمُقال جيوز أن َت: "اهليئة فأجابت" باعتبار أن األعيان هي احلصَّة الغالبة فيها؟

، بـل إن  عترب تبعًا لألصول فتغتفر يف البيعألن الديون هنا ال ُتواحدة؛  كها لبيِع اجلميِع صفقًةمتُل آخرين وأصوٍل
تتبعـان   الديون نشأت منفصلًة عن األصول، وليس هناك كياٌن اعتباريٌّ جيمعهما، كأن تكون الديون واألصول

 (.91: )كتاب الفتاوى الشرعية لشركة أعيان، ص ."حمفظًة خاصًَّة مستقلة
، يدلُّ على "ر يف البيعَفغَترب تبعًا لألصول فُتعَتألن الديون هنا ال ُت : "وعليه فإن ما جاء يف نصِّ الفتوى من القوِل

تابعٍة هلا؛ ومفهوُم ذلك أن الـديوَن لـو    أن مما ُبين عليه احلكم بالتحرمي كون الديون منفصلة عن األعيان وغَا
 .-واهلل أعلم–لكان ذلك مغتفرًا  -كما يف املنتج حمّل الدراسة–كانت تابعًة لألعيان 

علـي  / د.أثر الديون ونقود الشركة أو احملفظة على تداول األسهم والصكوك والوحدات االستريمارية، أ: ينظر (1)
  .(15: )القره داغي ص
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 :المبحث الثالث

بيقية ألحد عقود شراء محافظ األعيان المؤجرة تأجيراً مقترناً دراسة تط
 بوعد بالتمليك

  
إال إن بدائلهما الشرعية يف املصارف " بيع احلقوق التجارية"و" التوريق"بالرَّغم من أمهية 

 .اإلسالمية مازالت حمدودة، خال بعض أنواع الصكوك ال  ازدهر سوقها
: هـو منـتج   -تأخْذ حظَّها َبْعُد من التطبيقات العملية ال  مل-هذا وإن من هذه البدائل 

بنـُك   (1)، والذي كان يف طليعة من َنظَّر له وَطَرَحه عمليًا(شراء حمافظ األعيان املؤجرة)
البالد؛ وعليه فسيكوُن منتُج بنِك البالد حماًل للدراسة التطبيقية يف هذا املبَحث، من خالل 

لدراسة حكمه الشرعي، وذلك : تج حمل الدراسة، والرياينلتصوير املن: عقد مطلب ؛ األول
 : على النحو اآليت

 

 تصوير املنتج حمل الدراسة: املطلب األول

لتمام تصوُِّر املنتِج، وبياِن كلِّ ما له تأثٌا يف حكِمِه الشرعيِّ، سيعِرض الباحث العقود ال  
 :مجااًل يف نقاٍط، وفق ما يأيتاشتمل عليها املنتج،  م يوجز هيكلته وخطواته اإلجرائية إ

 

 

 عر  العقود التي اشتمل عليها المنتج:  ولا 

                                           
  .احث واطالعهحسب علم الب (1)
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كان البنك بصدد التعاقد مع شركِة متويِل سيارات، لشراِء حمفظٍة تضمُّ عددًا من السيارات 
اململوكِة للشركة، واملؤجرِة على عمالئها تأجاًا مقترنًا بوعد بالتمليك، وقد اشتمل املنتج 

 : ن، إجياز حمتواها على النحو اآليتعلى َعقدي
 

 "بالتمليك تأجيراا مقترناا بوعدٍ  مؤجرةٍ  سياراتٍ  بيعِ  عقدُ : "العقد األول

وهو عقٌد يقُع يف مخِس صفحات، ويشتمُل على ثالث عشرة مادَّة، ُأبِرم بـ  شـركِة   
، وب  بنك (البائع)مليك التَّمويِل املالكِة حملفظِة السياراِت املؤجرِة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالت

 :ومن أبرز ما جاء فيه(. املشتري)البالد 
 : أركاَن عقِد البيع وشروط صحته، ومن ذلك العقد عاستجَم .1

 اشتماله على اإلجياب والقبول بصيغة جازمة واضحة. 

 حتديد العاقدين. 

    حتديد املبيع حملِّ العقد تفصياًل، وذلك من خالل إرفاِق قائمٍة بالسـياراِت الـ 
 .تشتمل عليها احملفظة، وإيراد مجيع األوصاف املؤثرة يف الريمن

 وآلية دفعهريمن الد يدحت. 

النصُّ على استحقاق املشتري لألقساط اإلجيارية املؤجلة يف ذمة املستأجرين، وُأرِفـق   .1
 عقـدِ  لكلِّ وضع املايّلوال ،حمل البيع السياراِت تأجِا عقوَديوضِّح  حماسيبٌّ بياٌن بالعقد
 ،واملبالغ املتبقية مـن عقـود اإلجيـار    ،نوها املستأجرَعمن حيث املبالغ ال  دَف ٍاتأج

 .هاتأجِا عقوِد والقيمة التقديرية للسيارات عند انقضاِء

بتنفيذ الوعد بتمليك السيارات ملستأجريها عند رغبتـهم يف   املشتري التزاِمالنصُّ على  .4
وبـ   املسـتأجرين   لتأجا املربمة ب وفق الشروط واألحكام الواردة يف عقود ا ذلك

 .البائع، وقد ُأحِلق منوذٌج من هذه العقود بعقد البيِع ليلتزم املشتري مبا جاء فيه

 السـيارات  صورًا صحيحة ملستندات ملكيـة  املشتريبتسليم النصُّ على التزاِم البائِع  .3
ـ ( رخص االستمارة الصادرة من إدارة املرور) يارات حمـل  سارية املفعول جلميع الس

إبقاء مجيع املستندات والوثائق اخلاصة بالسـيارات  إال إن الطرف  قد اتفقا على  .البيع
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 تنفيِذ يف حاِل ين، وذلك لتيسا إجراءات نقل ملكيتها للمستأجرالبائعحمل البيع باسم 
ـ  شـروطِ التزاِم املستأجِر ب عدِم ها للغا يف حاِلِتملكّي بالتمليك، أو نقِل الوعِد ِق حتقي

 . الوعِد بالتمليك

نتهي بتوقيع الطرف  علـى  النصُّ على أنَّ عالقَة البائِع بالسيارات ال  حتويها احملفظة ت .5
؛ وبذلك ينتقل ضمان هذه السيارات للمشتري، ويكون له لريمنل البائع قبض، والعقد

 .من ذلك احل  غنمها، وعليه غرمها
 

 "أجير وتحصيل األجرةعلى عقود الت اإلشرافِ  عقدُ : "العقد الثاني

شركِة "وهو عقٌد يقع يف مخِس صفحات، ويشتمل على إحدى عشرة مادَّة، وقد ُأبِرَم ب  
 :، وب  بنك البالد، ومن أبرز ما جاء فيه"التَّمويِل البائعة حملفظة السياراِت املؤجرة

وكالـًة  -نـك  وكياًل عن الب" شركِة التَّمويِل البائعة حملفظة السياراِت املؤجرة"تعيُ   .1
يف إدارِة عقوِد تأجِا السياراِت ال  حتويها احملفظة املبيَعة، واإلشراف عليهـا،   -بأجٍر

 .وتقدمِي اخلدماِت اإلجرائيِة املتعلِّقِة هبا
ويتضح نطاق الوكالة، واألعمال املنوطة بالوكيل، من خالِل عرِض بعِض بنوِد العقد، 

على القيام نيابة عن الطرف [ هو بائع احملفظةالوكيل، و] يوافق الطرف األول: "ومنها
ولصاحله بأعمال اإلشراف علـى عقـود تـأجا     [املوكِّل، وهو بنك البالد]الرياين 

السيارات املباعة للطرف الرياين وإدارهتا، وحتصيل احلقوق واملبالغ املتبقية مـن عقـود   
عنـد شـراء السـيارات،     إجيارها وفَق البياِن احملاسيبِّ الذي اطَّلع عليه الطرف الرياين

. وحتصيِل قيمِة بيِع تلك السيارات على مستأجريها، أو الغا عند انقضاء تلك العقود
وتشمُل مهامُّه مسَك السجالِت والدفاتِر احملاسبية والوثائق الالزمة لعقود التأجا وبيان 

ـ ... االلتزامات واملتحصالت واحلركة املالية مع املستأجرين بشكل منـتظم   زم ويلت
وتشمل املبالغ ال  يقوم بتحصيلها على ... بتجديدها وحتديريها وإبقائها ساريَة املفعول

اإلجيارات املستحقة، ومبالغ التأم  يف حال دفعها من : سبيل املريال ال احلصر ما يأيت
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قبل شركة التأم  أو استحقاقها، وأي مبالغ مستحقة على املستأجرين أو كفالئهـم  
 .أو عقود تأجا السيارات، وقيمة بيع السياراتمبوجب هذا العقد 

تقـدمي املطالبـات واختـاذ    .. ويوافق الطرف الرياين على ختويل الطرف األول حـق 
اإلجراءات الالزمة والنظامية لضمان حقوق الطرف الرياين واحلفـاظ عليهـا أمـام    

 ".املستأجرين والغا
 : لكاستجماعه أركان عقد الوكالة بأجٍر وشروط صحتها، ومن ذ .1

 اشتماله على اإلجياب والقبول بصيغة جازمة واضحة. 

 حتديد العاقدين. 

 نطاُق الوكالِة وواجباُتها: حتديد املعقود عليه. 

 حتديد األجرة. 

 .عدُم تضمِ  الوكيِل يف غا أحوال التعدي والتفريط .4
 

ًا   هيكلة المنتج، والمراحل اإلجرائية لتنفيذه: ثانياا

 :تنفيذه يف النقاط اآلتيةتتلخص هيكلة املنتج ومراحل 
  

أجَّرت شركة التمويل عددًا من السيارات من عمالئها تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك،  .1
 .مقابَل أقساٍط إجياريَّة شهرية

 (1).مجعت الشركة عددًا من السيارات ذات اآلجال املتقاربة وضمتها يف حمفظة واحدة .1

السيارات املـؤجرة  –يشتري هذه احملفظة عَرَضت شركة التَّمويل على بنك البالد أن  .4
 .بريمٍن نقديٍّ حاّل -وما يتبعها من أقساٍط إجيارية مؤجَّلة

 .قوَّم البنك احملفظة، ودَرس السِّجلَّ االئتماينَّ للمستأجرين، ومدى انتظامهم يف السداد .3

                                           
حيث إن عمر هذه احملفظة مخس سنوات تقريبًا؛ أي أن بعض هذه العقود قد بدأ قبل أشهٍر، وبعضها قبل سنة  (1)

  .ستنتهي يف غضون مخِس سنوات -عقود التأجا–ونيِّف، وحنو ذلك، إال إن مجيع هذه العقود 
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بعد دراسة املخاطر وتقييم موجودات احملفظة وافَق البنك على شراِء احملفظـة بـريمٍن    .5
 .نقديٍّ

روِجعت عقوُد التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك املربمة ب  شركة التمويـل وعمالئهـا    .1
املستأجرين للتأكُِّد من استجماعها الضوابط الشرعية لعقود التأجا املقتـرن بوعـٍد   

 .بالتمليك، وأهنا ليست عقوَد بيعٍ آجٍل مستتٍر باسم التأجِا املقترِن بوعد بالتمليك

املربمة سابقًا بـ  شـركة   –اشتماُل عقوِد التأجِا املقترن بوعٍد بالتمليك  ظهر للهيئِة .7
اشتراط ضـمان  : على بعض الشروط الفاسدة، مريل -التمويل وعمالئها املستأجرين

السيارة على املستأجر حىت يف حال عدِم تعديه أو تفريطه، واشتراط الصيانة األساسية 
 .عليه، وحنِو ذلك من الشروط

شركة التمويل هذه الشروط الفاسدة بناًء على توجيه اهليئة الشرعية للبنـك،  عدَّلت  .9
وتعهدت بإرسال إخطار رمسي للمستأجرين يفيُد بإسقاِط هذه الشروط الفاسدة مـن  

 .العقد

وكان من أبـرز مـا    (1)ُأبِرم عقُد بيِع السيارات املؤجرة ب  البنك وشركة التمويل، .8
التمويل شروطًا َجعليَّة تعهَّـد البنـك مبقتضـاها    اشتمل عليه العقد اشتراط شركة 

باستمرار التزامه جبميع الشروط ال  اشتملت عليها عقوُد التأجِا املربمِة سـلفًا بـ    
شركة التمويل وعمالئها مستأجري السيارات ال  حتويها احملفظة، ومن أهـم هـذه   

فسها بتمليك السيارة الذي أخذته الشركة على ن -أو االلتزام–الشروط إنفاذ الوعد 
 .-أو كما اتفقا–للمستأجر عند وفائه بسداد مجيع أقساط األجرة يف مواعيدها 

َدَفع البنك الريمن نقدًا، وانتقلت ملكية السيارات له، وترتب على ذلك حتمُُّله لغنِمها  .10
 .وغرِمها، ومجيِع ما يترتُب على امللكيِة من حقوٍق وواجبات

املستأجرين ببيعها رقبة السيارات من بنـك الـبالد؛    سُتخِطر شركة التمويل مجيَع .11
وهـو بنـك   –وعليه فإن عالقتها التعاقدية كمؤجر ستنتقل إىل املالك اجلديد للرقبة 

                                           
ال  مـن   -ال  سبق بياهنا يف املطلب السابق–هذا وإن العقد قد اشتمل على مجلٍة من الشروط والتفصيالت  (1)

  .األمهية مبكان استحضارها يف هذا السياق
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لألقسـاط   -البنك–، ومن أهم ما يترتب على ذلك استحقاق املالك اجلديد -البالد
 .اإلجيارية املؤجَّلة

يف إدارِة عقـوِد   -وكالًة بأجر-كََّلها مبقتضاه أبرَم البنُك مع شركِة التمويِل عقدًا َو .11
تأجِا السياراِت ال  حتويها احملفظة املبيَعة، واإلشراف عليهـا، وتقـدمي اخلـدمات    

  (1).اإلجرائية املتعلِّقة هبا، وحتصيل األقساط اإلجيارية من املستأجرين دوريًا

ارية يكون البنك قـد  بعد هناية مدة عقود التأجا ودفع املستأجرين لألقساط اإلجي .14
 .حصَّل ما يساوي أصل املبلغ الذي اشترى به احملفظة نقدًا، باإلضافة إىل رحبه

 

 احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الثاني

 
من خالِل استعراِض عقوِد املنَتج، وتأمُِّل خطواِت تنفيِذه فإنه يظهر للباحث اسـتجماعه  

 :بيان ذلك يف اآليت (1)".املؤجرةشراء حمافظ األعيان "للضوابط الشرعية ملنتج 
 . استجَمع عقُد بيِع األعيان املؤجرِة شروَط صحِة عقِد البيع وانتفت عنه املوانع .1

متَّضٌح يف إجراءات املنتج  األعيان املبيعة ال  حتويها احملفظة إىل املشتريضمان  انتقال .1
 . وعقوده

مِة بَ  البائع واملستأجرين، بإلغـاء  ُصحِّحت عقوُد التأجِا املقترِن بوعٍد بالتمليك املرب .4
الشروِط الفاسدة ال  كانت تشتمل عليها، وبذلك فإن عقوَد التأجِا املقترِن بوعـٍد  
بالتمليك قد َغَدت مستوفيًة للشروِط والضوابِط الشرعيِة للتـأجِا املقتـرِن بوعـٍد    

 .بالتمليك

يؤثِّر سلبًا على حقِّ مسـتأجري  مل يشتمل عقُد بيِع حمفظِة األعياِن املؤجرِة على شِئ  .3
 .األعيان املبيعة يف استمرار استيفائهم املنافع وفقًا للعقد املربم بينهم وبَ  املالك األول

                                           
  .وقد اشتمل عقد التوكيل على تفصيالت سبق بياهنا يف املطلب السابق (1)
  .ال  سبق بياهنا يف املبحث السابق من هذا الفصل (1)
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 .ال يظهر اشتمال عقوِد املنتِج ومراِحِل تنفيذه على الصورية .5

مل يشتمل توكيُل املشتري للبائِع يف حتصيل األقساط اإلجيارية من املستأجرين، علـى   .1
تأخَُّر أيٍّ من املستأجرين يف دفع األجرة أو ختلُّفـه عـن    -صراحًة أو ضمنًا-تضمينه 
 .  دفعها

جواز هذا املنتج؛ حيث إنه مل يشتمل يف  -واهلل أعلم بالصواب–وعليه فإنه يظهر للباحث 
 . آحاد عقوده ويف صيغته اإلمجالية املركبة على حمرَّم

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث
 معنويةصكوك الحقو  ال

 
 :مباحثثالثة  وفيه

 

 صكوك الحقو  المعنويةالتعريف ب: األول المبحث

 صكوك الحقو  المعنويةحكم : الثاني المبحث
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 :األول المبحث

 بصكوك الحقوق المعنوية التعريف

 :وفيه ثالثة مطالب

 

         (1)التعريف بالصكوك: املطلب األول

 :وفيه ثالثة فروع

 ماهية الصكوك: الفرل األول

إن متام تصوَّر شٍئ يكون بفهم حقيقته، واإلحاطة بأوجه االتفاق واالفتراق بينـه وبـ    
 :املصطلحات املشاهبة، وعليه فسيتم بيان ماهية الصكوك من خالل ما يأيت

 تعريف التصكيك

ـ    التصكيك، أو التوريق، أو ا : لتسنيد هو ما ُيْعَرف عنـد االقتصـادي  واملـالي  بـ
"Securitization"   كعقـود  -، وُيراد بذلك حتويل املوجودات من األصـول والعقـود

 .متداولة أدوات ماليةإىل  (1)، والديون-االستهالك، واإلجيارات

                                           
: صكوك اإلجارة، حامد مـاة ص : حتته من فروع، ينظرلالستزادة فيما يتعلق بعنوان هذا املطلب وما يندرج  (1)

 -5: )، الصكوك اإلسالمية ماهيتها، ومستجداهتا، والتحديات املستقبلية، حامد ماة ص(98 -97، 58 -34)
10.) 

  .حتويل الديون إىل سندات متداولة إمنا هو يف املصرفية التقليدية (1)
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عيان تقسيم ملكية األ: توضيح ما سبق من التنظا فيما حنن بصدده يف الصكوك اإلسالمية
املؤجرة أو منافعها، أو موجودات املشروعات القائمـة، أو رأس مـال املضـاربة، أو    
املشاركة، وحنو ذلك إىل صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول؛ حبيث يكون مالك الصك 
مالكًا للحصِة ال  ميريلها هذا الصك يف هذه األعيان املاليـة، أو احلصـة يف رأس مـال    

 .بقيمة هذه الصكوكاملشروع الذي ُيقام 
 

 تعريف الصكوك

متثل حصصًا شائعة يف ملكيوة   أوراق مالية حمدَّدة املدة،: )ميكن تعريف الصكوك بأهنا
 (. منافع، وحتمله مسؤوليات مبقدار ملكيته ختوِّل مالكها أعيان أو منافع أو سدمات،

 
  (1)أوجه االتفاق بين الصكوك والسندات

 .غرضهما األساس هو التمويلكالمها أوراق مالية متداولة،  .1

من خالل الصكوك أو السندات ميكن أداء وتنفيذ كريا من الوظـائف االقتصـادية    .1
 .املهمة، كالتحكم يف حجم السيولة النقدية، ومتويل األغراض املختلفة

بأهنا أوراق مالية ذات اسـتقرار كـبا،    -بشكل عام–ُتصنَّف الصكوك والسندات  .4
 .وخماطر متدنية

 
 
 
 

 االختالف بين الصكوك والسنداتأوجه 

                                           
 متريـل  التجارية، بالطرق تداوهلا ميكن التجزئة، تقبل وال صدارهاإ عند قيمةال متساوية صكوك: "هي السندات( 1)

  ".احملددة للفوائد مالكها استحقاق مع احملدد، امليعاد يف الوفاء وتستحق مصدرها، ذمة يف قرضا
: عطية فياض ص /د ،املالية األوراق، سوق (117: )حممد حسن اجلرب ص /د ،التجاري السعودي القانون: ينظر
 .(111: )أمحد ص الدينأمحد حمي  /د ،اق األوراق املالية، أسو(109)
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أهم الفروق وأسُّها ب  الصكوك والسندات؛ أن السـندات ورقـة ماليـة حمرمـة،      .1
 .والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة بناًء على عقود شرعية

الصك ميريل حصة شائعة يف الع  أو األعيان أو املنافع املصككة، أو يف العقود واألعيان  .1
ريََّلة يف صيغة صكوك متداولة، يف ح  أن السََّند التقليديَّ ميريل قرضًا املدرَّة للربح وامُلَم
 .يف ذمة مصِدِره

عوائد الصكوك ليست التزامًا يف ذمة املصدر، وإمنا عوائد الصكوك ناشئٌة عن ربِح أو  .4
غلِة العقود ال  ُبنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيـان مـؤجرة   

من األجرة ال  يدفعها مستأجر األعيان املصـكََّكة، وإن كـان    فعائد الصك متحقق
صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع املضاربة واملتاجرة يف اجملال الذي ُأصِدَرت 

وهي ( مصدر السند)الصكوك ألجله، بينما عوائد السندات إمنا هي التزام من املقتِرض 
استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي ثابتة يف ذمته يلزمه الوفاء هبا يف مواعيد 

  .زيادة يف القرض؛ ويكون بذلك من الربا احملرم

من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن من أنواع السندات التقليدية احملرَّمـة مـا ُيسـمى     .3
، والفـرق بينـها وبـ     "asset backed securities"بالسندات املدعَّمة بأصول 

قة مالية متريل أصواًل، وأما هذا النوع من السندات التقليدية أن الصكوك ور: الصكوك
فهي أوراق مالية متريل قرضًا يف ذمة املصِدر موثقـًا   "asset backed securities"الـ

برهن وضمان هو األصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على األصول ال  متريلها 
متعلق بذمـة املصـدر،   الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله 

 .واألصول ضمان ورهن

 
 
 
 
 
 

 الفروق بين الصكوك واألسهم
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ورقة مالية قليلة املخاطر، بينما األسهم ورقة مالية ذات خماطر ( بشكل عام)الصكوك  .1
 .عالية

أداة متويـل   -يف أغلب هياكلها–من الفروق من جهة الشركة املصِدرة أن الصكوك  .1
حصة مشاعة يف رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك خارج امليزانية، بينما األسهم 

مموِّل للشركة املصدرة، وأما مالك السهم فهو شريٌك ومالٌك حلصٍة مشـاعٍة يف رأس  
 .مال الشركة

تكون  -يف األعم األغلب–ملا كانت الصكوك أداًة ماليًة غرضها متويل املصِدر؛ فإهنا  .4
 .سهم ورقة مالية غا مؤقتة، بينما األ"إطفاء"مؤقتة وهلا تاري، استحقاق 

 
عةةةة (1)العالقةةةة بةةةين الصةةةكوك وعقةةةود التمويةةةل اإلسةةةالمية المجم 

(Islamic 

Syndication Financing Contracts) 
 

وب  الصكوك؛ إذ كـلٌّ منـهما أداة    ما الفرق ب  عقود التمويل اجملمعة: قد يقول قائل
 متويلية شرعية مهيكلة؟

-ك أداة متويل شرعية مهيكلة إال أن الفرق اجلـوهري  مع التسليم بأن الصكو: واجلواب
أن الصـكوك  : التمويل اجملمعةب  الصكوك وب  عقود  -والذي تتفرع عنه بقية الفروق

عنـد   أهنا ذات قيمة متسـاوية : ورقة مالية تتسم جبميع خصائص األوراق املالية، ومنها
ـ  دم قابليتها للتجزئةإصدارها، وع ا ذات مسـؤولية حمـدودة،   يف مواجهة املصِدر، وأهن

 .ابليتها للتداولوق
إال أن أهم هذه اخلصائص هو قابلية الصكوك للتداول؛ وعليه فإن كـرياًا مـن العقـود    

ال ( كاملراحبة، واالستصناع)التمويلية اجلائزة وال  ُتبىن عليها هيكلة عقود التمويل اجملمَّعة 
يونية يف ذمة املدين، بينما العقود الشرعية ميكن حتويلها إىل صكوك متداولة؛ ألهنا متريِّل مد

                                           
ذات حجم كبا، ُتَقدَّم من جمموعة من البنوك، وُيعيَّن أحد  -أو متويالت–هي قروض : عةعقود التمويل اجملمَّ (1)

 . هذه البنوك كمدير للتمويل
 The Reuter's Financial Glossary, page: 117: ينظر
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ال  ُتهيَكل الصكوك عليها جيب أال متريل دينًا حىت تكون متداولة، كاإلجارة واملضـاربة  
 .واملشاركة والوكالة يف االستريمار

ولذلك فإن عقود التمويل اجملمَّعة ال  ُتهيكل على التأجا أو شراء حمافظ األعيان املؤجرة 
ا إىل صكوك متداولة، حىت بعد بداية التمويل اجملمَّع املبين على مريـل هـذه   ُيمكن حتويله
 .العقود الشرعية
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 خصائص الصكوك ومزاياها: الفرل الثاني

 

 كونها ورقة مالية منضبطة بالضوابط الشرعية:  ولا 

ما من شك بأن موضع التميز األكرب يف الصكوك كوهنا منضبطة بالضـوابط الشـرعية،   
أن هيكلتها مبنية على العقود الشرعية، : على خصائص ومزايا عدة، أمهها وذلك يشتمل

 .وبضوابط شرعية تنظم تداوهلا واستردادها
 

 كونها بديالا للسندات: ثانياا 

حيث إن اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى اجلماعية على امتداد رقعة العامل اإلسالمي قـد  
فقد ُبـذلت جهـود كـباة     (1)ا احملرم؛أفتت وقررت حرمة السندات، وكوهنا من الرب

 .الستحداث أداة شرعية بديلة للسندات
حيث ال خيفى على كلِّ مهتم باالقتصاد وأسواق املال األدواُر والوظائف املهمـة الـ    و

فقد كان مـن  ملال خصوصًا؛ تؤديها السندات التقليدية يف االقتصاد عمومًا، ويف أسواق ا
 شرعيًا ميكن استخدامها يف أداء الوظائف واألدوار املهمة أهم مزايا الصكوك كوهنا بدياًل

 :للسندات، ومنها
 

، حيث ميكـن للسُّـُلطات النقديـة    الصكوك أداة للتحكم يف السياسة النقدية .1
من خالل إصدارها  السوقاستخدام الصكوك يف تنظيم كمية النقود املوجودة يف 

 .وشرائها ابيعهو

 

                                           
م، والقرار 19/1/1899الفتوى الصادرة عن جلنة الفتوى باألزهر يف : والفتاوى اجلماعيةومن هذه القرارات  (1)

هـ، وقرار 1310الصادر عن ندوة األسواق املالية من الوجهة اإلسالمية املنعقدة بالرباط يف اململكة املغربية عام 
  .هـ1310الصادر عام ( 11/11/1)جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ذي الرقم 
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 .بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية الصكوك أداة فاعلة يف التعامل .1

ال  ال ميكن للبنوك -حيث ميكن استخدام الصكوك عوضًا عن السندات التقليدية 
 إدارة السـيولة مقيَّـدة األجـل    يف -اإلسالمية شراؤها ومتلُّكها لتحرميها شرعًا

الريبـو   "بـ ات البيع وإعادة الشراء قصاة األجل املعروفة عامليا ياتفاقباستخدام 
REPO" وعكسها ،"Reverce REPO".(1)  

وعليه فإن التوسع يف إصدار الصكوك وتفعيل استخدامها سُيَعد نقلـة كـباة يف   
تعامل البنوك املركزية مع املصارف اإلسالمية؛ ألن البنوك اإلسالمية ستكون قادرة 

ة ، وسيسهل ذلـك إدار "الصكوك"على االحتفاظ بالسندات اإلسالمية احلكومية 
 .السيولة لديها

 

 . الصكوك تؤدي دورًا مهمًا يف تنويع خماطر احملافظ االستثمارية .4

: من املعلوم األمهية الكربى لتنويع املخاطر يف احملافظ االستريمارية الكـباة مريـل  
احملافظ االستريمارية ملصلحة معاشات التقاعد، واملؤسسـات العامـة للتأمينـات    

للموظف  يف الشركات الكربى، وحمافظ شركات  االجتماعية، والربامج االدخارية
 .التأم  التعاوين، بل وذوي املالءة عمومًا من الشركات واملؤسسات واألفراد

باعتبارها ورقة ماليـة  )وقد كانت كريا من احملافظ تلجأ لالستريمار يف السندات 
  األسهم ؛ لتوائم بينها وب(قليلة املخاطر وذات استقرار كبا وقابلية تسييل عالية

 .ذات املخاطر العالية يف حمافظها االستريمارية

                                           
خدم سَتُت األجِل قصاِة هي عبارة عن قروٍض: "REPOالريبو " اتفاقات البيع وإعادة الشراء قصرية األجل  (1)

 البنك املركزي توىليو ،فيها سندات اخلزينة كضمانة، أو األصل الذي يتلقاه املقرض إذا مل يسدد املقترض القرض
هذه العمليات من خالل عملياهتا مع البنوك التجارية، ويستخدم  -اململكةالعريب السعودي يف  مؤسسة النقدك-

 .الريبو كأصول سائلة هلذه البنوك
جربين اجلربين وصاحل العـواد  / ، د(الريبو)جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال اتفاقيات إعادة الشراء : ينظر
The Reuter's Financial Glossary, page:100، (11: )ص
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إال إن اشتمال احملافظ االستريمارية املذكورة على السندات كـان حمـل حتفـظ    
واستشكال شرعي من كريا من املستفيدين من األنشطة السابقة لكون السـندات  

 .ربوية حمرمة
سيكون حـالًّ  سندات اليف هذه احملافظ بالصكوك اإلسالمية ولذلك فإن استبدال 

وهـو  )ناجعًا وبلسمًا شافيًا بإذن اهلل؛ ألنه سيحقق اهلدف االستريماري املشروع 
 .، وبأداة مالية شرعية(تنويع خماطر احملافظ االستريمارية

 

: مريـل الصكوك أداة فاعلة لسدِّ احلاجات التمويلية لبناء املشاريع بكافة ألواهنا  .3
وغاها من احلاجـات  ... التنموية واالستريماريةمشاريع البنية التحتية، واملشاريع 

، وباألخص املشروعات ذات اآلجال الطويلة واملردود العامة ال  متس مصاحل األمة
 .القليل مما ال تسعى له املؤسسات التجارية املصرفية كالبنوك

 
، وتفـتح للجمهـور   الصكوك أداة استثمارية فاعلة الستيعاب فوائض األموال .5

 .رية واسعة لتوظيفها يف مشاريع تنموية بناءةجماالت استريما

  

لة)مزايا الصكوك من جهة مصِدر الصكوك : ثالثاا   (الجهة المتموِّ

 

 أداة مهمة يف التمويل سارج امليزانية مبا ال يقلِّل العائد على رأس املال .1

بأهنا أداة متويل خـارج   -وباألخص صكوك إجارة األعيان املؤجرة–تتميز الصكوك 
ية؛ حيث إن ملكية األعيان املؤجرة املصككة، واملوعود بتمليكها يف هناية مـدة  امليزان

الصكوك مملوكة حلملة الصكوك طوال مدة التصكيك، والواجب يف ذمـة الشـركة   
املتموِّلة بالصكوك إمنا هو دفع األجرة حلملة الصكوك فحسب وهي نفقـة إيراديـة،   

ويل شراء بعض األصول مما يؤدي وذلك على العكس يف حال اقتراض تلك اجلهة لتم
كما إن لذلك مزايا أخرى فيمـا  . إىل زيادة يف قائمة املطلوبات لكوهنا نفقة رأمسالية

 .يتعلق باملوجودات الزكوية للشركة والضرائب وغا ذلك
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؛ حيث إن كـرياًا  التمويل بالصكوك ال يؤثر على احلد االئتماين للشركة يف البنوك .1
تكون قد استوفت حدها االئتماين لـدى   -ت العمالقةحىت الشركا–من الشركات 

؛ مما جيعل مهمة احلصول -بناء على معايا بازل–كريا من البنوك احمللية، بل واإلقليمية 
على متويل من الصعوبة مبكان؛ وعليه فإن حصول الشركة على متويل عرب الصـكوك  

 .يفتح هلا أبوابًا ائتمانية جديدة

 

 "حامل الصك"ن جهة المستثمر مزايا الصكوك م: رابعاا 

 

 .قابلة للتداول والتسييل -عادة–أهنا أداة استريمارية شرعية ذات خماطر منخفضة  .1

من جهة املخاطر فإن للصكوك مزية على السندات التقليدية؛ إذ السندات ال ُتمريِّـل   .1
 أكرير من دين والتزام يف ذمة املصِدر؛ إذ إنه يف حالة تعرير أو إفالس تلك اجلهة فـإن 
محلة السندات سيتقامسون مع بقية الدائن  ناتج تصفية أصول تلك اجلهة بينما يتمتـع  
محلة الصكوك مبلكيتهم املطلقة لألصول املصككة، وال  ُيفَتـرُض أن تغطـي قيمـة    
استريمارات محلة الصكوك أو جزءًا كباًا منها؛ إذ إن الصكوك متريل حصصًا شائعًة يف 

 .أصول حقيقية

ى الصكوك ففي الغالب أنه ميكن توقُّع مقداره عند اإلصـدار، خالفـًا   أما العائد عل .4
لألسهم ال  يصعب التنبؤ مبقدار أرباحها عند االكتتاب؛ ألهنا تعتمد بشكل كبا على 

  .أداء الشركة امُلسَتريَمر يف أسهمها
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  برز مستجدات الصكوك: الفرل الثالث

 
االطالع ولو بشكل خمتصر على شـٍئ مـن   إن من متام تصوُّر حقيقة الصكوك وأمهيتها، 

 :مستجداهتا، وذلك على النحو اآليت

 .التوسع الكمي يف اإلصدار .0

 ،وقد َقدَّرت بعـض   (1)منت إصدارات الصكوك منوا كباًا ومتسارعًا فاق التوقعات
الدراسات والتقارير االقتصادية أن حجم الصكوك امُلصَدرة يف العامل حىت هناية عام 

  (1).مليار دوالر أمريكي 115ابة م بلغ قر1009

  ذكرت دراسة نشرت على موقع البنك الدويل أن خرباء الصافة اإلسالمية يقدرون
أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك اإلسالمية ثالثة تريليونات دوالر أمريكي حبلول 

  (4).1015عام 

 .التوسع اجلغرايف يف اإلصدار .2

                                           
حيث اخنفضت إصدارات الصكوك -ومع كون إصدارات الصكوك قد مشلها التأثا السليب لألزمة املالية العاملية  (1)

إال إن تأثا األزمة على الصكوك يعدُّ حمدودًا إذا ما قورن ذلـك   -%5385م بنسبة قاربت 1009خالل عام 
 = .التقليدية األخرى بشكل عام لدينصرفية التقليدية وأدواهتا كالسندات وأدوات ابتأثاها على امل

إال إهنم  -م1009مع اعترافهم باخنفاض معدل إصدار الصكوك يف العام –هذا وجتدر اإلشارة إىل أن اخلرباء = 
يرون أهنا أزمة يساة عابرة، ومازالوا يتوقعون مستقباًل قويًا للصكوك ومنوًا مطردًا هلا على املدى البعيد، وممـن  

 13يث هلا ُنِشر يف يف تقرير حد S&Pرأيه حبقائق وأدلة عدة، وكالة التصنيف ائتماين العاملية  أكَّد ذلك مدعمًا
 .م1008يناير 
 :ينظر

http://www.zawya.com/Story.cfm/sidGN_20022009_10287759  
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20090114111649/?query=good%20prospects%20global%20sukuk  
(2) 

Middle East Business Information, on:  
http://www.zawya.com/Story.cfm/sidGN_20022009_10287759 

 :، على الرابطهـ11/08/1319صحيفة االقتصادية السعودية، : ينظر (4)
iah.com/news.php?do=show&id=96388http://www.aleqtisad 

http://www.zawya.com/Story.cfm/sidGN_20022009_10287759
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20090114111649/?query=good%20prospects%20global%20sukuk
http://www.zawya.com/Story.cfm/sidGN_20022009_10287759
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=96388
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إقليم مع ، بل ومل يُعد حكرًا على الـدُّول  مل يعد إصدار الصكوك حكرًا على دولة أو 
اإلسالمية فحسب؛ إذ امتدت رقعة التصكيك من أدىن األرض إىل أقصـاها، يف تنـافس   
كبا، وتتابع متسارع يصعب إحصاؤه؛ من ماليزيا وإندنيسيا وسنغافورة وتايلند واليابان 

 .أملانيا وبريطانيا وغاهاوالص  شرقًا، مرورًا بباكستان،  م دول اخلليج، إىل تركيا،  م 

 .التطور النوعي يف إصدارات الصكوك .3

من حيث طريقـة  )مل َتُعد الصكوك تصُدر وفق نوع واحد، بل تعددت أنواع الصكوك 
 (. انتهائها

 :ومن أنواع الصكوك املستجدة ال  مت إصدارها
 الصكوك القابلة للتحول إىل أسهم (Convertible Sukuk)صكوك ذات  ، وهي

علوم، مع إعطاء حاملها حق اخليار بتحويل الصك إىل أسـهم يف رأمسـال   أجل م
الشركة املصِدرة للصكوك، على أساس سعر حتويلي ُيَحدَّد يف العادة عند إصـدار  
الصكوك، ويف الغالب يكون حامل الصك خماًا ب  استيفاء قيمة الصـك وبـ    

ا وهي ملزمة بتنفيذ ما امتالك أسهم يف الشركة املصدرة، أما الشركة فال خيار هل
 . خيتاره حامل الصك

املدرجة شركة الدار العقارية ومن أمريلة الصكوك املصدرة من هذا النوع صكوك 
 .م1007عام  يف سوق أبوظيب لألوراق

 الصكوك القابلة للتبديل بأسهم (Exchangeable Sukuk)صكوك ذات  ، وهي
صك إىل أسـهم يف رأمسـال   أجل معلوم، مع إعطاء حاملها حق اخليار بتحويل ال

شركة أخرى غا الشركة املصدرة للصكوك، على أساس سعر حتويلي ُيحـدَّد يف  
 . العادة عند إصدار الصكوك

 .اخلزانة يف ماليزياشركة ومن أمريلة الصكوك املصدرة من هذا النوع صكوك 

 
 

 .نشوء أسواق ثانوية عدة لتداوهلا .4
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عـدة   (1)، تدش  أسواق ماليـة ثانويـة  من أهم التطورات املتعلقة بتفعيل الصكوك
 :لتداوهلا، ومنها

 سوق لبوان لألوراق املالية مباليزيا. 

 سوق البحرين لألوراق املالية. 

 سوق ديب لألوراق املالية . 

هذا وُيَعدُّ تدش  أسواق ثانوية لتداول الصكوك نقلة مهمة وتطورًا بالغ األمهية حيث 
التـداول  : أهم خصائص الصكوك أال وهـي  إنه يساهم يف تفعيل ميزة وخاصية من

 .وقابلية التسييل

 

 .إطالق مؤشرات للصكوك اإلسالمية، وتأسيس صناديق لالستثمار يف الصكوك .5

  أطلقت سي  جروب وداو جونز أول مؤشر عاملي للصكوك(Sukuk Index) ،
  بديب يوم االثـن  أعمالهوذلك خالل املنتدى املايل اإلسالمي العاملي الذي افتتح 

  (1).1001مارس  10

  طرحت شركة جدوى لالستريمار أول صندوق عاملي للمتاجرة يف صكوك اخلليج
  (4).والشرق األوسط

 

                                           
 :ألسواق األوراق املالية نوعان رئيسان( 1)

  األسواق األولية(Primary Market) :  أو سوق اإلصدار، واملقصود هبا السوق الذي ُتطرح فيـه األوراق
 .املالية على املستريمرين ألول مرة

  األسواق الريانوية(Secondary Market) :اق ال  ُتَتداَوُل فيها األوراق املالية بيعًا وشراًء واملقصود هبا األسو
 .بعد إصدارها

 The Reuter's Financial Glossary, page:108: ينظر
 :، على الرابطهـ 11/01/1317الريالثـاء صحيفة الشرق األوسط : ينظر (1)

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=354075&issue=9975. 
 :موقع شركة جدوى لالستريمار، على الرابط: ينظر (4)

16.aspx-2007-10-7-/news/newhttp://www.jadwa.com/ar/about/mediacenter. 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=354075&issue=9975
http://www.jadwa.com/ar/about/mediacenter/news/new-7-10-2007-16.aspx
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إصدار مجلة من األنظمة والتشريعات املنظِّمة للتصكيك وما يتعلق بوه يف بعوض    .6
 :، ومنهاالدول اإلسالمية

 ضوابط طرح الصكوك اإلسالمية (Guidelines On The offering of Islamic Securities) 
 (1).م1003عام  (SC)الصادرة عن هيئة السوق املالية مباليزيا 

  الصادرة عن هيئة األوراق املالية والّسـلع يف  " إدراج الصكوك اإلسالمية"الئحة
 (1).م1005اإلمارات العربية املتحدة عام 

 التعريف باحلقوق املعنوية: املطلب الثاني
 

املصطلحات املستِجدَّة ال  مل ترد يف مصنفات الفقهاء املتقـدِّم ،  من  "احلقوق املعنوية"
ولكن الفقهاء قد تعرضوا جلوانب عدة مما يشتمل عليه عموم هذا املصطلح احلادث مـن  
معان يف مواضع متعددة، وسياقات خمتلفة من كتب الفقه وغاها، وباألخص يف سـياق  

 .يلحقها من أحواٍل وأحكام، وما (احلق)و( امللك)و( املال)بيان حقيقة 
 .هذا وقد أفاض الفقهاء واألصوليون يف بيان معىن احلقوق وحقيقتها وأنواعها وأحكامها

 : ومن أمريلة ذلك
 احلقوق باعتبار مسَتِحقِّها إىل (4)تقسيم مجٍع من أهل العلم: 

 .كاإلميان به سبحانه: خالٍص هلل تعاىل حقٍّ .1

 .كالديون: خالص للعبد حقٍّ .1

 .كحد القذف: رك، ولكن حق اهلل فيه غالبمشت حقٍّ .4

 .كالقصاص: مشترك، ولكن حق العبد فيه غالب حقٍّ .3

                                           
 :السوق املالية املاليزية على الرابط اآليت هيئة موقع: ينظر (1)

http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/Guidelines-Islamic10%Securities110703.pdf. 
 :ميكن االطالع على الالئحة على موقع هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية، وذلك على الرابط اآليت (1)

http://www.sca.ae/arabic/SCA/Rules/index.asp?process=details&RG_ID=71 . 
 -118/ 1)، واإلمام القـرايف يف الفـروق   (110 -117/ 1)كاإلمام العز بن عبدالسالم يف قواعد األحكام  (4)

  .(531 -548/ 1)، واإلمام الشاطيب يف املوافقات (170

http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/Guidelines-Islamic%20Securities260704.pdf
http://www.sca.ae/arabic/SCA/Rules/index.asp?process=details&RG_ID=72
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  احلقـوق علـى   : "احلقوق وفقًا ملا يأيت -رمحه اهلل–هذا وقد قسَّم اإلمام ابن قدامة

 .ما هو حقٌّ هلل تعاىل: ما هو حقٌّ آلدميٍّ، والرياين: ضرب ؛ أحدمها

 فحق اآلدمي ينقسم إىل قسم ؛

 ...ما هو مال أو املقصود منه املال، : أحدمها

  (1)".كالقصاص وحد القذف.. ما ليس مبال، وال املقصود منه املال، : القسم الرياين

 

  احلقوق املالية للعباد إىل مخسة أقسام، هي (1)-رمحه اهلل– م قسَّم اإلمام ابن رجب: 
 .بكحق السيد يف مال املكاَت :لكاملحق  .1

وحـق   ،وحق العاقد للعقد إذا وجب له ،ألب يف مال ولدهكحق ا :تملكالحق  .1
  .ميلك فسخه ليعيد ما خرج عنه إىل ملكه يف عقٍد العاقِد

 ، وحقبه يضر مل إذا جاره جدار على خشبه وضعيف  اجلار كحق :االنتفاع حق .4
 (.حق املسيل) ذلك إىل اضطر إذا غاه أرض يف املاء إجراء

ص مستحقه باالنتفاع به وال ميلـك أحـد   وهو عبارة عما خيت :حق االختصاص .3
مرافق األسواق املتسعة الـ   ، كمزامحته فيه وهو غا قابل للشمول واملعاوضات

، جيوز البيع والشراء فيها كالدكاك  املباحة وحنوها فالسابق إليهـا أحـق هبـا   
اجللوس يف املساجد وحنوها لعبادة أو مباح فيكون اجلالس أحق مبجلسه إىل أن وك
 .عنه باختياره يقوم

ومعناه أن مجيع أجـزاء   ،تعلق حق املرهتن بالرهن مريل :حق التعلق الستيفاء احلق .5
  (1).الرهن حمبوس بكل جزء من الدين حىت يستويف مجيعه

                                           
 (.141/ 13)املغين  (1)

بد الّرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي  ّم الّدمشقي احلنبلي، فقيه حمّقق اإلمام زين الّدين أبو الفرج ع :ابن رجب (1)
الـّدرر  : ينظر يف ترمجته. هـ785جامع العلوم واحلكم، والقواعد، توّفي سنة : بارع غزير الّتأليف، من آثاره

أمحد، ابن مفلح  ، واملقصد األرشد يف ِذْكر أصحاب اإلمام(109/ 4)الكامنة يف أعيان املائة الريامنة، ابن حجر 
(1 /91). 
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  (.191 -158/ 1) تقرير القواعد وحترير الفوائد" قواعد ابن رجب"من ( اخلامسة والريمانون: )القاعدة: ينظر (1)
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 :احلقوق املعنويةتعريف 
 

 غـاِ  على شيٍء لشخٍص سلطٌة: )كمصطلح قانوينٍّ معاصٍر بأهنا" احلقوق املعنوية"ُعرِّفت 
وحق الفنان يف  ،يف مؤلفاته العلمية املؤلِف كحقِّ ،هه أو نشاِطه أو خياِلهو مثرة فكِر ماديٍّ

وحق التاجر يف االسم التجـاري والعالمـة    ،وحق املخترع يف خمترعاته ،مبتكراته الفنية
 (1)(.التجارية وثقة العمالء

قضى به العرف التجاريُّ  وعليه فاحلقُّ املعنويُّ هو حقٌّ اعتباريٌّ وارٌد على شٍئ غِا مادِّي
املعاصر، وجعله خاصًَّا ملن ُنِسب إليه من شخٍص أو جهة، ويترتب على هذا حقُّ احتكاِر 

  (1).واستغالِل هذه الريمرِة أو هذا النشاط أو النتاج
ال  يطلقها املعاصرون على هذا النوع مـن احلقـوق،    صطالحاتهذا وقد تعددت اال

امللكيـة  واحلقوق الفكرية، و احلقوق األدبية،وقوق الذهنية، احلواحلقوق املعنوية، : ومنها
 . األدبية

؛ ألنه يشمل ما كـان  "احلقوق املعنوية: "ولعل أمشلها من جهة املعىن والداللة هو مصطلح
، وما كان اجلانب الذهين الفكري ليس -كحق التأليف وبراءة االختراع–منها ذهنيًا فقط 

 (4).-جاري، والعالمة التجاريةكحق االمتياز الت–األظهر فيه 
 

  (3):احلقوق املعنويةأنواع 
نظرًا للتطورات الكباة يف األنشطة االقتصادية والتجارية والصناعية وغاها مـن أوجـه   

 :احلياة املعاصرة، فقد اسُتحِدثت أنواٌع عدَّة للحقوق املعنوية، منها على سبيل املريال

                                           
 (.1370/ 4)عبدالسالم العبادي / الفقه اإلسالمي واحلقوق املعنوية، د (1)

: حممد سعيد البـوطي ص / فقهية معاصرة، د، قضايا (1193/ 4)عجيل النشمي / احلقوق املعنوية، د: ينظر (1)
(158.)  

، حبوث يف فقه املعامالت املاليـة  (1370/ 4)عبدالسالم العبادي / الفقه اإلسالمي واحلقوق املعنوية، د: ينظر (4)
 (.300 -488: )علي القره داغي ص/ د.املعاصرة، أ

  (.151 -138: )ص ي القره داغيعل/ د.املقدمة يف املال واالقتصاد وامللكية والعقد، أ: ينظر (3)
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 (Trade Mark)االسم التجاري، والعالمة التجارية  .1

تعترب : )عرَّفت املادَّة األوىل من نظام العالمات التجارية السعودي العالمة التجارية مبا يأيت
عالمة جتارية يف تطبيق أحكام هذا النظام األمساء املتَِّخذة شـكاًل مميـزًا، واإلمضـاءات    

ة إشـارة  والكلمات واحلروف واألرقام والرسوم والرموز واألختام والنقوش البارزة، وأي
أخرى، أو أي جمموٍع منها، تكون صاحلة لتمييز منتجات صناعية، أو جتارية أو حرفية أو 

على تنظيم تسجيل االسم التجاري هبذا املعىن ( 15)، و(4: )، كما نصت املادتان(زراعية
 .وإثبات ملكيته ملسجِّله، ومحاية هذا احلق

هو ذلك االسم أو " لعالمة التجاريةا"أو " االسم التجاري: "واملقصود عند إطالق مصطلح
العالمة ال  اشُتهرت ب  عموم املستهلك ، وصار هلا قيمٌة بسبب ما متريله من عمٍل جتارٍي 
أو منتجاٍت أو خدماٍت جتاريٍة ناجحٍة ومميزة ُبِذل يف جناحها ومتيُّزها جهوٌد ذهنية وماليـة  

 .وإدارية، فضاًل عن اجلودة والتميُّز فيها
ليست جمرد اسم أو رسم بلون مميـز،  " العالمة التجارية"أو " االسم التجاري"ن وعليه فإ

وإمنا هي تلخيص جملموِع ما متريله من كفاءة وخربة وجودة وغاها، مما أكسبها قيمة مالية 
 .معتربة عرفًا ونظامًا وشرعًا

 
(Intellectual Property)امللكية الفكرية أو األدبية والفنية  .1

(1)  

 :مما يدخل حتت عموم هذا النوع من احلقوق املعنوية ما يأيتهذا وإن 
 .حق االختراع واالبتكار _

 .حقوق التأليف _

 .حقوق الرسوم واللوحات والصور _

 .حقوق األفالم _

 . حقوق األشرطة الصوتية جبميع أنواعها _

                                           
  (.101 -75: )حقوق االختراع والتأليف، حس  الشهراين ص: ينظر (1)
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احلقوق املعنوية،  :بشأنمن جممع الفقه اإلسالمي  (5/5) 34 :قرار رقمهذا وقد صدر ال

 1-1إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من : "هوفي
بعد اطالعه  م،1899 (ديسمرب)كانون األول  15-10 هـ املوافق1308مجادى األول 

على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع احلقـوق املعنويـة، واسـتماعه    
 : يليللمناقشات ال  دارت حوله، قرر ما 

االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتـأليف واالختـراع أو   : أواًل
االبتكار، هي حقوق خاصة ألصحاهبا، أصبح هلا يف الُعرف املعاصر قيمة ماليـة معتـربة   

 . فال جيوز االعتداء عليها ؛وهذه احلقوق يعتد هبا شرعًا. لتمّول الناس هلا
 يف االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية ونقل أيٍّ جيوز التصرف: ثانيًا

 . ى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًافمنها ِبِعَوض مايل، إذا انت
حقوق التأليف واالختراع أو االبتكار مصونة شرعًا، وألصحاهبا حق التصرف فيها، : ثالثًا

 (1)".واهلل أعلم.. .اوال جيوز االعتداء عليه

                                           
 (.1117/ 4)العدد اخلامس من جملة جممع الفقه اإلسالمي  (1)
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 التعريف بصكوك احلقوق املعنوية باعتباره عَلَماً ولَقَباً: املطلب الثالث

 
هذا ومن خالل ما سبق بيانه يف املطلب  السابق ، فإنه ميكن تعريف صـكوك احلقـوق   

، أوراق مالية حمدَّدة املدة، متثل حصصًا شائعة يف ملكية حقوق معنويوة : "املعنوية بأهنا
 ".منافع، وحتمله مسؤوليات مبقدار ملكيته ل مالكهاختوِّ
 

 :شرح التعريف
 

استهالل التعريف ببيان كون صكوك احلقوق املعنوية نوعًا من أنواع ": أوراق مالية" _
األوراق املالية، ُيغين عن تعداد خصائص األوراق املاليـة يف التعريـف؛ إذ إن مـن    

 .خصائص التعريفات االختصار غا املخّل

ا وإن من أبرز خصائص األوراق املالية ال  تشتمل صكوك احلقوق املعنوية عليها، هذ
 : ما يأيت

 .عند إصدارها أهنا ذات قيمة متساوية .1
املساواة يف احلقـوق الـ  مينحهـا     الصكوكيترتب على مبدأ تساوي قيمة إن مما و

 الصـك رتبها التساوي يف األرباح املوزعة، والتساوي يف االلتزامات ال  يالصك؛ ك
 .مالكهعلى 
 .عدم قابليتها للتجزئة .1

؛ املصـِدر يف مواجهـة   الصكعين عدم جواز تعدد مالك تللتجزئة  الصكعدم قابلية 
ال  أو وصيٍة أو هبٍة إلرٍث نتيجًة واحٍد صكٍّوعليه فإن اشتراك اثن  أو أكرير يف ملكية 

 الصكتم على مالك وعليه فإنه يتح؛ على الرغم من صحته املصِدريسري يف مواجهة 
 الصـك أن ينتخبوا أحدهم كي ميريلهم أمام اجلهات الرمسية، ويتوىل احلقوق املتصلة ب

 .املصِدرأمام  للصكوُيعد هذا الشخص هو املالك الوحيد املصِدر،  جتاه
 .قابليتها للتداول .4
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مرونـة  تعطي الصك هذه اخلصيصة الصكوك، كما إن وتعد هذه من أهم خصائص 
، وسـهولة  األوراق املالية؛ ألهنا تتيح ملالكه حرية التنازل عنه لغـاه  قاسوأكباة يف 
أو غاه من اجلهـات   املصِدردون احلاجة للحصول على قبول أو موافقة من  تسييله

 .احلكومية
 

 .قيد ُيخِرج األسهم؛ إذ إن األسهم ورقة مالية غا حمددة املدَّة": حمدَّدة املدة" _

 

قيد ُيخِرج السندات؛ ألن السَّند ُيَمريِّل ": ة حقوق معنويةمتثل حصصًا شائعة يف ملكي" _
 .قرضًا يف ذمة مصِدره

وكذلك فهو قيٌد خيرج أنواع الصكوك غا صكوك احلقوق املعنوية؛ ألهنا متريِّل حصة 
 .مشاعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مزيٍج منها

 

فيه بيان جلزٍء مـن ماهيـة   ": يتهمنافع وحتمله مسؤوليات مبقدار ملك ختوِّل مالكها" _
صكوك احلقوق املعنوية وحقيقتها؛ إذ إن ملكية حامل الصك حلصة مشاعة من حقوٍق 

 .معنويٍة إمنا اهلدف منها احلصول على عوائد ناجتة عن هذا احلق

فإن امللكية كما إهنا  -وليس سندًا ربويًا–كما إن هذه امللكية لكوهنا يف صك شرعيٍّ 
حلصول على أرباح، فإهنا تلقي على كاهله ما قد يترتب على هـذه  ختول صاحبها ا

 (. الُغْنم بالُغرم)امللكية من مسؤوليات وواجبات 
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 :الثاني المبحث

 حكم صكوك الحقوق المعنوية

  

سبق وأن تبيَّن يف املبحث السابق بأن هذا النوع من الصكوك إمنا يتميَّز عن غاه من أنواع 
 .ريله الصك هو حقٌّ معنويالصكوك بكون ما مي

إال إن صكوك احلقوق املعنويَّة ال ميكن حصُر حكمها وتكييفها يف قاَلب واحٍد؛ إذ إهنـا  
ميكن أن تتخذ أشكااًل وصورًا خمتلفة بناء على اهليكلة ال  ُتبىن عليها، وسـيختلف تبعـًا   

ع هـذه  لذلك تكييف كلٍّ من هذه اإلصدارات واحلكم عليها بناء على اختالف وتنـوِّ 
 .اهلياكل وتعدُِّدها

تصكيك احلقوق املعنوية؛ وذلـك بتقسـيمها إىل    جيوزأنه : األصل يف حكمهاهذا وإن 
حصٍص متساوية ومترييلها يف صيغة صكوٍك متداَولة مبنيٍة على هيكلٍة مشتملة على عقـٍد  
 شرعيٍّ أو جمموعِة عقود، يف صيغٍة استريمارية مدرٍة للربح، وطرحهـا لالكتتـاب علـى   

 :شريطة مراعاة مجلٍة من الضوابط الشرعية، أبرزها. مستريمرين
 

ًة مسـتوفي  هيكلة الصكوك عليهـا  بنيت  ال -أو العقود– أن يكون العقد الشرعي .1
ا، كما إن ، أو خيالف أحكامهاتضمن شرطًا ينايف مقتضاهت، وأال اوشروطه األركاهن

تمام األركان والشروط موضحة أن تكون املعلومات املطلوبة شرعًا لمن األمهية مبكان 
 (1).يف عقد اإلصدار

                                           
ضمن املعايا الشرعية هليئة احملاسبة  -صكوك االستريمار: معيار-من املعيار السابع عشر ( 5/1/9)الفقرة : ينظر (1)
 (.185 -183: )املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، صو
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 :أن يكون حمل التصكيك حقًا معنويًا متقوَّمًا شرعًا، يصحُّ بيعه والتصرف فيه، وعليه .1

ال جيوز أن يكون حمل التصكيك حقًا معنويًا يف ُمَحرَّم؛ كأن يكون امسًا جتاريًا أو  _
وحنو ذلك مما هو غا ُمَتقـوٍَّم   عالمة جتاريًة لبنٍك ربويٍّ، أو شركِة تصنيِع مخوٍر

 .شرعًا حلرمته

حقًا معنويًا غا معترب نظامًا  -ما متريله الصكوك–ال جيوز أن يكون حمل التصكيك  _
وقانونًا، وبذلك يكون ليس له قيمة مالية يف نفسه؛ كأن يكون املبيع على محلـة  

ـ    (1)الصكوك تأشاات استقدام عمالة أجنبية؛ يف -َبٌه ألهنا وإن كـان فيهـا َش
باحلقوق املعنوية من جهة كوهنا اختصاصًا خيول صاحبها حقًا ماليًا، إال  -الصورة

إنه ال يصح اعتبارها حمل تصكيك؛ ألن األنظمة إمنا تتيح حلاملها حق االنتفاع هبا 
 . دون املعاوضة عليها وبيعها

 :مريلة ذلكأال تشتمل هيكلة صكوك احلقوق املعنوية على حيلة ربوية حمرَّمة، ومن أ .4

كأن يبيع املصِدر حقًا معنويًا متقوَّمًا على  (1):اهليكلة القائمة على صيغة بيوع العينة _
أو –محلة الصكوك بريمن نقدي،  م يعيد شراء احلق املعنوي من محلة الصـكوك  

 .بريمن آجل أكرير منه -استئجاره منهم تأجاًا منتهيًا بالتمليك

كأن يبيع املصِدر حقًا معنويـًا   (1):نة أو الوفاءاهليكلة القائمة على صيغة بيع األما _
متقوَّمًا مدرًا للربح على محلة الصكوك بريمٍن حاّل،  م يتعهد أو يلتـزم املصـِدر   

                                           
وهي وثيقة رمسية يستصدرها املواطن أو املقيم من السلطات املختصة بعد استيفاء مجلٍة من الشروط، ختوِّله حق  (1)

 . استقدام عمالة أجنبية بقيود حمددة
أن يبيع سلعًة بريمن مؤجل، : "عند اإلطالق هولعينة ببيع اذكر الفقهاء لبيوع العينة صورًا عدَّة، إال إن املقصود  (1)

مجاها أهـل   إىل حترميها ، وقد ذهب" م يشتريها ممن باعها منه نقدًا قبل حلول األجل بأقل من مثن البيع األول
 . العلم من السلف واخللف، وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة

، اإلنصاف، (183 -184 /1) ، احلطاب، مواهب اجلليل(188 -189 /5)لكاساين ا ،بدائع الصنائع: ينظر
 =(.441 -445 /3) املرداوي

أن يبيع سلعة بريمن حاّل  م يشـتريها  : "، وهوعكس العينةأما الصورة املذكرة أعاله فهي داخلة حتت تعريف =
  .، وهي مريل العينة يف احلكم النتفاء الفارق"ممن باعها منه بريمن مؤجل أكرير من الريمن األول
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يف تـاري، إطفـاء الصـكوك    –بإعادة شرائه من محلة الصكوك بعد مدٍة حمدَّدة 
حلق املعنوي مبريل ما باعه به، ويكون حلملة الصكوك حق االنتفاع هبذا ا -وانتهائها

تـاري، انتـهاء   –أو ريعه حىت ُيعيد املصِدر إعادة شرائه منهم يف املوعد احملـدَّد  
 .-الصكوك

أال يكون بيع احلق املعنوي على محلة الصكوك بيعًا صوريًا ال حقيقة لـه؛ وُيحَكـم    .3
ِخـَذ  بذلك إذا احتفَّت بالعقد قرائن تبيِّن أن العقد مل ُتقَصد به حقيقته الشرعية وإمنا اّت

 .قنطارًا وشكاًل ساترًا لغرض متويلٍي غا ما ُشِرع العقد له

بيعه على محلة  -أو يتعذَّر-كأن يكون احلق املعنوي الذي متريِّله الصكوك مما ال ُيمِكن 
الصكوك حقيقة وواقعًا، أو أن يكون الريمن املدفوع مقابل احلق املعنويِّ أعلى بكـريا  

 .من قيمته السوقيَّة

إمنا ُشِرع البيع ملن له غـرض يف متليـك   : "-رمحه اهلل–ابن قيم اجلوزية  يقول اإلمام
الريمن ومتلُّك السلعة، ومل ُيشَرع قط ملن قصد به ربا الفضل أو النساء، وال غرض لـه  

 (1)".يف الريمن وال يف املريمن وال يف السِّلعة، وإمنا غرضهما الربا

الغرم بنسبة ما متريله صـكوكه  ك يف الغنم وأن يتحمل من الص حاملشارك جيب أن ي .5
 .ملكيٍة يف احلق املعنويِّ حمل التصكيكمن 

ال جيوز أن يقدِّم املصِدر أو مدير موجودات الصكوك حلملة الصكوك ضمانًا ألصـل   .1
إال يف حال تعديه أو تفريطه، كما ال جيـوز أن   -القيمة االمسية للصك–قيمة الصك 

 .يضمن هلم مقدارًا حمّددًا من الربح

: على مـا يـأيت   (3/18) 179: وقد نص قرار جممع الفقه اإلسالمي ذي الرقمهذا 
مدير الصكوك أم  ال يضمن قيمة الصك إال بالتعدي أو التقصا أو خمالفة شـروط  "

  (1)".املضاربة أو املشاركة أو الوكالة يف االستريمار

                                                                                                                         
سيأيت يف املبحث الريالث من هذا الفصل تفصيل معىن بيع الوفاء وحكمه، وتفصيل تصوير هيكلـة صـكوك    (1)

  .احلقوق املعنويَّة املبنية عليه
  (.193/ 5)إعالم املوقع   (1)
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 :حكم تداول صكوك احلقوق املعنوية

 
تجِمعًا للضوابط الشرعية للصكوك عمومًا، ولضـوابط  إذا كان صكُّ احلقوق املعنوية مس

صكوك احلقوق املعنوية خصوصًا، فاألصل جواز تداوله منذ إصداره؛ ألن هذا التـداول  
 .ُيعدُّ بيعًا حلصة مشاعة يف حق معنويٍّ متقوٍَّم شرعًا

ـ   (Structures)إال إن من األمهية مبكان التنبيه إىل أن بعض اهلياكل  ك ال  قد ُيـبىن ص
 .احلقوق املعنوية عليها تفرض قيودًا على التداول

 : وعليه فإن من أهم الضوابط ال  ينبغي مراعاهتا يف تداول صكوك احلقوق املعنوية ما يأيت
 

؛ وعليه فلو جيب أن تستمر ملكية محلة الصكوك للحق املعنوي طوال مدة اإلصدار .1
احلق املعنوي من طرف  م بيِعـه  كانت هيكلة صكِّ احلقوق املعنوية مبنيَّة على شراء 

إال أنه ال جيوز تداُول  (1)على امُلصِدر بريمن آجل فإنه ال إشكال يف جواز هذه اهليكلة،
؛ ال -إال وفق ضوابط التصرُّف يف الـدُّيون -هذا الصك من صكوك احلقوق املعنوية 

الصك قد ِبيع منذ لكونه صكًا ميريل حقًا معنوّيًا، وإمنا لكون احلق املعنوي الذي ُيَمريِّله 
؛ فلـم  -هو مثن البيع اآلجل املؤخَّر–بداية اإلصدار بيعًا آجاًل فأصبح الصك ميريل دينًا 
 .جُيز تداُوله إال بناًء على ضوابط التصرُّف يف الديون

الصادر عن اجمللس " صكوك االستريمار: "من معيار( 5/1/15)هذا وقد نصت الفقرة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية على ضابٍط ميكن تطبيقه  الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة

                                                                                                                         
 1من  ،تحدةدولة اإلمارات العربية املبيف إمارة الشارقة  املنعقد دورته التاسعة عشرةالصادر عن مؤمتر اجملمع يف  (1)

من معيار  5/1/9/7الفقرة : ، وينظر1008( إبريل)نيسان  40–11هـ، املوافق 1340مجادى األوىل  5إىل 
الصادر عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليـة   -املعيار السابع عشر–صكوك االستريمار 

  .اإلسالمية
 .القول الذي تأخذ به اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى اجلماعية املعاصرةعند من يرى جواز بيع املراحبة، وهو  (1)
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ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد تسليم بضاعة املراحبة : "على ما سبق ِذكره، ونصه
هـذا وإن   (1)،"للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول

 .على املصِدر وُسلِّمت له البضاعة فيما حنن بصدده هي احلقوق املعنوية ال  ِبيعت

 

جهـة  –ال مانع من هيكلة صكوك احلقوق املعنوية على شراء حق معنويٍّ من مالكه  .1
، -إجارة تشغيلية، أو إجارًة منتهيًة بالتمليـك –،  م تأجاه على املصِدر -غا املصِدر

اعة يف كما إن هذا الصك جيوز تداُوُله؛ ألن التداول يف هذه اهليكلة ميريل بيعًا حلصة مش
 .-وهو احلق املعنوي–أصل 

 م إنه جيوُز بناُء هيكلِة صكِّ احلقوِق املعنوية على استئجاِر حقٍّ معنويٍّ من مالكه ملدة 
حمددة،  م إعادة تأجا هذا احلق املعنويِّ على املصِدر أو غِاه مدًة مماثلًة ملـدة عقـد   

 .اإلجارة األول أو أقل منها بأجرة مؤجَّلة
؛ -إال ِوفقًا لضوابط التصرُِّف يف الديون–يف هذه اهليكلة  وز تداول الصكِّال جيإال إنه 

ال  كان ميريِّلها الصك قد خرجت عن ملكيـة   -املسَتأَجرة–ألن منفعة احلق املعنويَّ 
، وأصبح الصكُّ بعد ذلك ميريل -التأجا من الباطن–محلة الصكوك بعقد التأجا الرياين 

لة الواجبة على مستأجر منفعة احلق املعنويِّ من محلة الصكوك دينًا، وهو األجرة املؤجَّ
 .-املصِدر–

أن محلة الصكوك كانوا ميلكون رقبة احلـق املعنـوي   : والفرق ب  الصورت  أعاله
ومنفعته،  م خرجت املنفعة عن ملكهم بتأجاها على املصدر، ولكن بقيت ملكيتـهم  

لصورة األوىل؛ ألهنا متريِّل بيع حصٍة مشاعٍة لرقبة احلق املعنوي فجاز تداوهلم للصك يف ا
من رقبة احلق املعنوي، وذلك خبالف الصورة الريانية ال  مل ميلك محلة الصكوك فيهـا  

خرجت  -التأجا من الباطن–إال منفعة احلق املعنوي، وبعد إعادة تأجاه على املصِدر 
ز تداول الصك آنـذاك  هذه املنفعة عن ملكهم إىل املستأجر من الباطن؛ وعليه فلم جي

 .-األجرة املؤجلة الواجبة يف ذمة املستأِجر من الباطن–ألنه مل يُعد ميريِّل إال الدين 

                                           
 (.187: )املعايا الشرعية ص (1)
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الصادر عن اجمللـس  " صكوك االستريمار: "من معيار( 5/1/1)هذا وقد نصت الفقرة 
الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على ضابٍط ميكن تطبيقه 

( املوجـودات )جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان : "لى ما سبق ِذكره، ونصهع
املعينة قبل إعادة إجارة تلك األعيان، فإذا أعيدت اإلجارة كان الصك ممرياًل لألجرة، 
وهي حينئذ دين يف ذمة املستأجر الرياين، فيخضع التداول حينئذ ألحكـام وضـوابط   

  (1)".التصرف يف الديون
 

                                           
الصادر ( 15/ 4) 147: من قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم( 7: )، وُينَظر الفقرة(181: )املعايا الشرعية ص (1)

 .هـ1315/ 01/ 18 -13عن دورة اجملمع اخلامسة عشرة املنعقدة يف 
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 :حث الثالثالمب

 إصدارات صكوك الحقوق المعنويةحد ألدراسة تطبيقية 

 
 

إن أبرز ما ُطِرح من صكوك متريِّل حقوقًا معنوية على مستوى العامل ُكلِّه هـي صـكوك   
سابك بإصداراهتا الريالثة، وصكوك شركة الكهرباء السعودية، وال  قد ُبَنيت مجيُعها على 

 .هيكلة واحدة
حدث هذه اإلصدارات، أال وهو اإلصدار الريالث من صـكوك  وعليه فسيدرس الباحث أ

 .سابك
إال إن من املناسب قبل الدخول يف عرض تفصيالت هيكلة هذا اإلصدار، ودراسة حكمه 

 .الشرعي الوقوف مع هذا اإلصدار من خالل النقطيت  أدناه
 

 وقفات مع اإلصدار 

بوي التقليـدي بـأدوات   إن توجَّه أي شركة أو منشأة الستبدال أدوات التمويل الر .1
؛ وعليه فقد كـان  والشكر والدعاء ،الريناءالتمويل اإلسالمي لُيَعدُّ بادرة خا تستحق 
 -بلغ جمموع قيمتها مثانية عشر مليار ريـال –إصدار سابك لريالثة إصدارات صكوك 

أمرًا ُسرَّ له قلب كل حمبٍّ للخا، واستوجب الدعاء لكل من سـاهم يف إصـدارها   
إسـداء النصـح   لتسديد واإلعانة، كما إن من حقهم على املتخصصـ   بالتوفيق وا

، ومـن  ميزةتوالتوجيه لتقومي املساة وتصحيح املسار، واالرتقاء هبذه الصناعة املالية امل
 .هذا املنطلق فقد كانت هذه الدراسة العلمية هلذا اإلصدار
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ملت عليه إصـدارات  إن مما ال خيطئ عَ  من له اطالٌع وخربٌة بواقع الصكوك ما اشت .1
سابك من جتديد حقيقيٍّ يف اهليكلة عما سبقها من إصدارات، وهي منقبة كباة هلـا  
خاصة يف ظل استنسا  كريا من إصدارات الصكوك حول العامل هلياكل ما سبقها من 

 .إصدارات، تستجرها بُعجِرها وُبَجرها، خاها وشرها
التجديد واالبتكار هذه، شريطة ولذلك فإن سوق الصكوك أحوج ما يكون إىل نزعة 

أن يكون ذلك مع دراسة فاحصة ملا سبق من إصدارات لتلمس مواطن القـوة فيهـا   
لتعزيزها، ومواطن اخللل والضعف لتصحيحها، كما إن من املهم يف ذلك اإلبداع هو 
طرح هياكل جديدة جتمع ب  استيفاء املتطلبات الفنية مبهنيـة عاليـة، واالنضـباط    

 .لشرعية بشكل كامل، والنأي بالصكوك عن ِحَمى احليل الربوية احملرمةبالضوابط ا
 

 اإلصدار يف أرقام: 

 مخسة مليارات ريال سعودي: احلجم الكلي لإلصدار. 

 م، وتنتهي يف 15/05/1009عشرون عامًا تبدأ من تاري، اإلغالق : مدة اإلصدار
 .م15/05/1019

 على محلة الصكوك دوريًا بشكٍل ربِع سيتم توزيع األرباح : التوزيع الدوري لألرباح
سنوي، وذلك يف اليوم اخلامس عشر من كل شهِر مايو، وأغسـطس، ونـوفمرب،   

 .وفرباير من كل سنة

   الربح املوزَّع على محلة الصكوك مرتبط مبؤشر سعر الفائـدة(SIBOR)  ؛ حيـث
ريـال  سعر ودائـع ال –يتكوَّن الربح الدوري املَوزَّع من مقدار مؤشر سعر الفائدة 

نقطة أساس  39+ املعَلن يف اليوم السابق ليوم التوزيع  -السعودي ملدة ثالثة أشهر
(0839.)% 
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 شرح هيكلة اإلصدار 
 

  ًا  : طراف التعاقد إجمالا :  ولا

 

 .وهم عموم املستريمرين الذين سيدفعون األموال لشراء الصكوك: محلة الصكوك .1

 ".سابك"الشركة السعودية للصناعات األساسية  :املصِدر .1

 ".سابك"الشركة السعودية للصناعات األساسية  :مدير موجودات الصكوك .4

 HSBC Saudi Arabiaبنك إتش إس يب سي السعودية : وكيل محلة الصكوك .3

Ltd.   

وهي شركة ذات مسـؤولية  " سابك صكوك"شركة : أم  موجودات الصكوك .5
 .حمدودة تابعة لشركة سابك، ومملوكة هلا بالكامل

 : بعة لسابكالشركات التا .1

شركة قابضة تندرج حتتها مجلة من الشركات احمللية والدولية الـ  متلكهـا   " سابك"
قـد أبرمـت   " سـابك "إال إن املهم بيانه يف هذا السياق أن . سابك كليًا أو جزئيًا

: مريـل )اتفاقيات بينها وب  أربع عشرة شركة من الشركات التابعة هلا يف السعودية 
" سـابك "، تتوىل (ن رشد، وشركة سافكو، وشركة صدفشركة حديد، وشركة اب

مبقتضى هذه االتفاقيات مسؤولية األنشطة التسويقية وعمليات بيع منتجـات هـذه   
الشركات التابعة بشكل أساسي، مقابل رسوم تسويق ُتحَتَسب كنسبة مئوية من سعر 

 (1).املنتجات امَلِبيَعة، وختتلف هذه النسبة من اتفاقية ألخرى

إلصدار على أطراف تعاقدية فرعية عدة، كمـدير اإلصـدار، ومـدير    اشتمل ا .7
 .الدفعات، وغامها

  

   توصيف خطوات الهيكلة: ثانياا: 

                                           
 (.41 -41: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (1)
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 :بعد قراءة متأملة لنشرة اإلصدار ميكن إجياز هيكلة هذا اإلصدار يف النقاط اآلتية
من احلقوق وااللتزامات احملددة مبوجـب اتفاقيـات   % 11883" املصِدر"حوَّل  .1
وب  الشركات التابعة له يف  -شركة سابك" املصدر"أي ب  –املربمة بينه  (1)سويقالت

 .صيغة صكوك، وَعَرَضها لالكتتاب العام

مبوجـب ذلـك   " املصِدر"اكتتب عموم املستريمرين يف هذا اإلصدار ودفعوا لـ  .1
، مقابل امتالك الصـك  -عشرة آالف ريال لكل صك–القيمة االمسية للصكوك نقدًا 

من حقوق والتزامات عشـرين عامـًا مـن    % 11883ميريِّل حصة مشاعة يف الذي 
 .والشركات التابعة له" املصدر"اتفاقيات التسويق املربمة ب  

على محلة الصكوك القيام بعمليات تسويق وبيـع منتجـات    -نظريًا–وبذلك جيب 
 .-صكوكال  متريل عائد ال–الشركات التابعة لسابك نظا استحقاقهم رسوم التسويق 

مبقتضى اكتتابه يف الصكوك بتعي  بنك إتش إس يب ( حامل الصك)يلتزم املستريمر  .4
 -وكالة بأجر–وكياًل عنه يف التصرف  HSBC Saudi Arabia Ltdسي السعودية 

، "وكيل محلـة الصـكوك  "  HSBCيف كل ما يتعلق بالصكوك، وبذلك ُيسمى بنك
 .ف ريالأل 75،000ويتقاضى نظا ذلك أجرة سنوية قدرها 

محلـة  –َعَقد وكيُل محلُة الصكوك مع شركة سابك عقد إجارة علـى عمـل    .3
تلتزم سابك مبوجبـه بتنفيـذ    -"أجا مشترك"الصكوك فيه مستأِجر، وسابك عامل 

، -نيابة عن محلة الصكوك–عمليات تسويق منتجات الشركات التابعة لسابك وبيعها 
نتجات املسَتحقَّة حلملة الصكوك، من إمجايل عوائد تسويق امل% 1نظا أجرة قدرها 

 (1)".اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"وتسمى هذه االتفاقية بـ 

مدير موجودات "فإن أحد التزامات " اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"بناء على  .5
–هو جتميع كل األموال الناجتة عن موجودات الصكوك  -شركة سابك–" الصكوك

                                           
من اتفاقيات التسويق ب  سـابك  % 11883ملدة عشرين عامًا فقط، أي أن الصكوك متريِّل حقوق والتزامات  (1)

أو يف أيٍّ من حاالت انتهاء الصكوك قبـل  –، وبعد العشرين عامًا ملدة عشرين عامًا فقطوالشركات التابعة هلا 
 .تعود مجيع احلقوق وااللتزامات املترتبة على اتفاقيات التسويق لسابك وحدها -ًامرور العشرين عام

 (.41 -45)، (19)، (10: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (1)
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من الشركات التابعة لسـابك واملسـَتحقَّة حلملـة     جتميع رسوم التسويق املدفوعة
 هو، والذي "االحتياطي"يف حساب افتراضي باسم محلة الصكوك يسمى  -الصكوك

جمرَّد قيٍد حماسيب دفتري لدى سابك، وليس حسابًا بنكيًا  -أي احلساب االحتياطي-
 .مستقاًل حلملة الصكوك

قد اشترط  -شركة سابك–" كوكمدير موجودات الص"كما إنه جيدر التنبيه إىل أن 
على محلة الصكوك بأن له احلق يف استخدام املبالغ االحتياطيـة املوجـودة يف هـذا    
احلساب االفتراضي الفائضة عن املبالغ الواجب توزيعها علـى محلـة الصـكوك يف    
التواري، احملدَّدة، ولسابك ُغْنُم هذه األموال وعليها ُغرمها، أي أهنا يف حكم املقترض 

ذه األموال الفائضة؛ لكوهنا تتصرف يف هذه املبالغ مع ضماهنا هلا، ويف املقابل فإن ما هل
 .يتحقق من ربح من خالل استريمار هذه املبالغ فهو لسابك وحدها

ومن األمهية مبكان كذلك اإلشارة إىل أن نشرة اإلصدار قد نصَّت على أن أموال محلة 
ضي، سُيدَفع منها الربح الدوري الربع سنوي، الصكوك اجملمَّعة يف هذا احلساب االفترا

الذي ُيَوزع على محلة  -%10الـ " املبلغ اإلضايف"كما سُيدَفُع منها الربح اإلضايف 
إما بشراء املصدر هلا عنـد  )الصكوك كل مخس سنوات، ويف حال انتهاء الصكوك 

 طلب محلة الصكوك عند مرور كل مخس سنوات، أو يف حال من حاالت اإلخفاق،
، يف حال انتهاء الصـكوك وبقـي يف هـذا    (أو بانتهاء مدة الصكوك العشرين عاما

فاضت بعد توزيع ما سبق، فإن سابك قـد   -قليلة كانت أو كرياة-احلساب مبالغ 
اشترطت أخذها هلذه املبالغ، واعتربهتا حافَز أداٍء على حسـن إدارهتـا موجـودات    

 (1).الصكوك

" مدير موجودات الصكوك"يقوم  (1)الربع سنوية يف تواري، توزيع األرباح الدورية .1
" أتعـاب اإلدارة "بعد خصم تكاليف اإلدارة، وأجرة مدير موجودات الصـكوك  -

بتوزيع ربٍح على محلة الصكوك، يتم احتسابه بناًء على مؤشر  -وغاها من التكاليف

                                           
  (.18: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (1)
 .يف اليوم اخلامس عشر من كل شهِر مايو، وأغسطس، ونوفمرب، وفرباير من كل سنة (1)
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طة نق 39+  (SIBOR) -سعر ودائع الريال السعودي ملدة ثالثة أشهر–سعر الفائدة 
على إمجايل القيمة االمسية للصكوك القائمة يف ذلك التاري،، وذلك %( 0839)أساس 

املشار إليه يف الفقـرة  –" االحتياطي"من احلساب االفتراضي اخلاص حبملة الصكوك 
  (1).-أعاله( 5)

 إضايفبتوزيع ربٍح " مدير موجودات الصكوك"يقوم  (1)يف هناية كل مخس سنوات .7
من إمجايل القيمة االمسية % 10على محلة الصكوك مبقدار  -"ضايفاملبلغ اإل: "يسمى–

للصكوك القائمة يف ذلك التاري،، وذلك من احلساب االفتراضـي اخلـاص حبملـة    
 .-أعاله( 5)املشار إليه يف الفقرة –" االحتياطي"الصكوك 

وتعهد تعهدًا ال رجعة فيه بشراء مجيع الصكوك  -شركة سابك–" املصدر"التزم  .9
 .ضها ممن يرغب من محلة الصكوك يف هناية كل مخس سنواتأو بع

 :قد ُحدِّد على النحو اآليت" املصِدر"هذا وإن مثن الشراء الذي التزم به 

 80 %من القيمة االمسية للصك يف هناية السنة اخلامسة. 

 10 %من القيمة االمسية للصك يف هناية السنة العاشرة. 

 40 %(4).ية السنة اخلامسة عشرةمن القيمة االمسية للصك يف هنا 

                                           
يكفي لتغطية هذا " االحتياطي"قدار كاٍف من املال يف حساب محلة الصكوك االفتراضي وذلك يف حال وجود م (1)

 .املقدار من الربح الدوري
فسيتم  -نقطة أساس SIBOR  +39–ويف حال مل يكن يف احلساب ما يكفي لتوزيع كامل القدر املتفق عليه 
يتم سداده عند ورود مبالغ يف حساب محلة توزيع املتوفر نسبة وتناسب على محلة الصكوك، وُيَعد الباقي كعجز 

 .تفي بذلك" االحتياطي"الصكوك االفتراضي 
ال يدفع شيئًا من هذه األرباح الدورية الربع سنوية من أمواله اخلاّصة وإمنا  -سابك–" املصِدر"ومبعىن آخر فإن 

ابعة لسـابك املتعاَقـد   يدفع مما جيتمع حلملة الصكوك من حقوق ناجتة عن رسوم تسويق منتجات الشركات الت
  .عليها

 (.11: )نشرة اإلصدار ص: ينظر. م1019، ومايو 1014م، ومايو 1019م، ومايو 1014مايو : أي يف (1)

  .ًاوأما بعد انتهاء السنة العشرين فإن الصكوك ستنتهي تلقائيًا وتكون قيمتها صفر (4)



        
 صكوك الحقو  المعنوية  
 

 

 

327 

وتعهد تعهدًا ال رجعة فيه بشراء مجيع الصكوك  -شركة سابك–" املصدر"التزم  .8
أو بعضها ممن يرغب يف البيع من محلة الصكوك عند وقوع جمموعة مـن احلـاالت   

 :، ومنها-"حاالت اإلخفاق"املسماة بـ –الطارئة 

 ص الربح املوزَّع على محلة عدم دفع سابك األرباح الدورية الربع سنوية أو نق
، أو يف حـال  -نقطة أساس SIBOR +48 –الصكوك عن القدر املتَّفق عليه 

الذي ُيوزَّع كل مخس سـنوات، أو نقـص   " املبلغ اإلضايف"عدم دفع سابك 
، وكان ذلك ناجتًا بشكل مباشر عن -%10–املوزَّع منه عن القدر املتَّفق عليه 
أو إمهاله يف الوفاء بالتزاماته مبوجب  -بكسا–تفريط مدير موجودات الصكوك 

 ".اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"

  ألي مديوينة واجبة عليه يف تاري، استحقاقها ألي " سابك"عدم سداد املصِدر
دائن كان، شريطة أن تكون هذه املديونية ال  تأخر املصدر يف سدادها تتجاوز 

 .بيةمليون ريال، أو ما يعادله بأي عملة أجن 175

 إعسار املصِدر، أو صدور حكم قضائي حبلِّه وتصفيته. 

هذا وقد حددت نشرة اإلصدار تفصيالت كرياة تتعلق بآلية هذا الشراء، والريمن الذي 
ستدفعه سابك حلملة الصكوك حبسب الزمن الذي قد يقع فيه حـال مـن أحـوال    

 .اإلخفاق
يحصل على كامل قيمة إال إن من أهم ما جاء يف هذه التفصيالت أن حامل الصك س

باإلضافة إىل الربح الدوري الربعي املسَتَحق، وذلـك يف حـال    -%100-الصك 
وقوع أيٍّ من حاالت اإلخفاق خالل اخلمس سنوات األوىل، وطلب حامل الصـك  

   (1).من سابك شراء الصك عند ذلك
 

 : وعليه فيمكن إمجال ما سبق بيانه تفصياًل من هيكلة اإلصدار يف اآليت

                                           
 (. 13 -11)، (13 -11: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (1)
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ريال لشركة سابك مقابل حصوله على صكٍّ استريماري  10،000فع املستريمر يد _
اتفاقية من اتفاقيات التسويق  13ميريل نسبة حمددة من حقوق والتزامات سابك يف 
 .املربمة بينها وب  الشركات التابعة هلا يف السعودية

ت يف تنفيذ عمليات التسويق وبيع منتجات الشـركا  وكَّل محلُة الصكوك سابك _
من العوائد ال  أصبحت اآلن من حـق  % 1التابعة لسابك مقابل حصوهلا على 

 .محلة الصكوك

يف حساب افتراضي  -%1بعد خصم الـ–جتَمع سابك املتبقي من هذه الرسوم  _
احتياطي باسم محلة الصكوك، َتدَفع منه سابك يف كل ثالثة أشهر عائد الصكوك 

فائدة ب  البنوك السعودية ملدة ثالثة والذي ميريل مؤشر سعر ال( أو ربح الصكوك)
 .-%0839– نقطة أساس SIBOR +48أشهر 

بعد مرور مخـس   -مبجرد طلبهم–التزمت سابك بشراء الصكوك من املستريمرين _
، ويف -ريال لكـل صـك   8000: أي–من قيمتها االمسية % 80سنوات، بـ 

ـ % 10الوقت نفسه ستدفع سابك من احلساب االحتياطي حلملة الصكوك  ن م
؛ وبذلك يكوك حامل الصـك قـد   -"املبلغ اإلضايف"ما ُسمِّي بـ -قيمة الصك 

يف هنايـة اخلمـس    -من القيمة االمسية الصك% 100-استرد كامل أصل دينه 
سنوات األوىل، باإلضافة إىل األرباح ربع السنوية ال  سبق وأن استلمها خـالل  

 .هذه السنوات اخلمس
ن مجلة من املخاطر ال  قد تعـرض أثنـاء   يضاف إىل ذلك كون الصك حمميًا م _

بشراء الصـك،   -وغا القابل للنقض–سريان مدته من خالل التزام سابك التام 
من القيمة االمسية للصك خـالل السـنوات   % 100واسترداد حامل الصك لـ 

 .من العشرين عامًا ال  ُتَعد املدَّة املسمَّاة لإلصدار (1)اخلمس األوىل،

                                           
  .ُتَعد املدة احلقيقية لإلصدار كما سيأيت بيانه تفصياًل خالل الدراسة الشرعية حلكم اإلصدارال   (1)
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 ة لإلصدارالدراسة الشرعي: 

 
والنماذج " نشرة اإلصدار"و، التعليمات اخلاصة باالستريمار)بعد استعراض وثائق اإلصدار 

، "اتفاقية حتويل ملكية موجودات الصـكوك "و، "أحكام وشروط الصكوك"وامللحقة هبا، 
، ودراسـتها  "(تعهد الشراء"و، "اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"و، "إعالن الوكالة"و

عدم انضباط هيكلة  -واهلل أعلم بالصواب–متأملة فإن الذي يظهر للباحث  دراسة شرعية
هذا اإلصدار بالضوابط الشرعية، وعليه فال يظهر جواز االكتتاب فيه أو تداوله، وذلـك  

 :جلملة أدلة، أبرزها ما يأيت
 

 : الدليل األول
 

فعة، بل وال حقًا ليس عينًا وال من( ما ميريله الصك)إن ما باعته سابك على محلة الصكوك 
ات النقدية معنويًا يصح بيعه واملعاوضة عليه، وإمنا هو يف حقيقة األمر بيٌع جلزٍء من اإليراد

املتحصِّلة من نشاطها يف تسويق منتجـات الشـركات    ،َحقُّ لسابكاملستقبلية ال  سُتست
و احلق يف احلصـول  التابعة هلا؛ وعليه فاملبيع إمنا هو نقٌد آجل، أو ميكن القول بأن املبيع ه

على النقد اآلجل الذي سُيسَتَحقُّ لسابك مبوجب عقود التسويق مع شـركاهتا التابعـة،   
ليس عينًا وال منفعة وال حقًا  -أو ما متريله الصكوك–وعلى االحتمال  كليهما فإن املبيع 

 .ولهمعنويًا تصح املعاوضة عليه وبيعه؛ وعليه فهذا الصك حمرَّم ال جيوز شراؤه وال تدا
من أن ما متريلـه   -يف أحد املواِضع-هذا وإن مما يدعم ذلك ما نصَّت عليه نشرة اإلصدار 

الصكوك إمنا هو اإليرادات النقدية الناشئة عن خدمات التسويق ال  ُتَقدِّمها سابك، حيث 
، (1صـكوك  .. )مليارات ريال  4أصدرت سابك صكوكًا بقيمة : "جاء فيها ما نصُّه
مبوجب هذين اإلصدارين مت حتويل ... ، (1صكوك .. )مليارات ريال  9وصكوكًا بقيمة 

سابك من خدمات التسويق ال  تقدمها سابك لشركاهتا  إيراداتمن إمجايل % 77801
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ملصـلحة محلـة   التابعة واملنضوية حتت جمموعتها إىل شركة حفظ خاصة الغرض، وذلك 
 (1)".الصكوك املعنية

 
  (1):مناقشة

إمنا هو حق  -ما باعته سابك على املستريمرين من محلة الصكوك: أي– ما متريله الصكوك
فيصح التصرف فيه بالبيع والشراء وغاها من  (4)معنويٌّ معتَبٌر شرعًا وُعرفًا وله قيمة مالية،

 .التصرفات
، وهو "االمتياز"إذ إن هذا احلق املعنويَّ الذي متريله الصكوك ُيسّمى يف الواقع املعاصر بـ 

 (3).قوَّم وحمترٌم يف القوان  املعاصرةحقٌّ مت
 (1)"حقوق العقد"كذلك فإن هذا احلق معتَبٌر شرعًا، وهو داخل حتت عموم ما ُيسمَّى بـ 

على اعتبار ماليتها، وقرروا صحة  -من املتقدِّم  واملتأخرين-ال  نص َجْمٌع من الفقهاء 
 .املعاوضة عليها

                                           
 (.3: )نشرة اإلصدار ص (1)

املذكورة أدناه واإلجابة عنها افتراضية أوردها الباحث  م أجاب عنها؛ وذلك إلعطاء املوضوع حقه  املناقشات (1)
  .من الدراسة والتأمل

حصة مشـاعة يف  .. م 1019ميريِّل ُكلُّ صك من الصكوك ال  ستنتهي يف : "دار على اآليتنصت نشرة اإلص (4)
 (.10: )ص" ..ملكية منفعة موجودات الصكوك

موجـودات  "فسرت املقصود بــ   -موجودات الصكوك: املعنونة بـ- م َفسَّرت الفقرة اخلامسة من النشرة 
املئوية املطبقة من حقوق والتزامات حمدَّدة مبوجب اتفاقيات  النسبة: "بأهنا -الواردة يف النص السابق-" الصكوك

شركة من الشركات التابعة  13، أي اتفاقيات التسويق املربمة ب  سابك و(19: )ص" ..سنة 10التسويق ملدة 
  .هلا يف السعودية

ال  أجازت هذا " ةساب أمان"أحد أعضاء اهليئة الشرعية لبنك – حممد القري/ هذا وقد قرر صاحب الفضيلة د (3)
عت سابك مـع مجيـع هـذه    وقَّ: "جتوز املعاوضة عليه، إذ يقول" امتياٌز"سابك  صكوكأن ما متريِّله  -اإلصدار
علـى   تعطيها لوحدها احلق يف تسويق منتجات هذه الشـركات اتفاقية  [الشركات التابعة هلا: أي] الشركات

وقد تنازلت تلك الشركات عن حقها يف تسويق . بيعاتمستوى العامل مقابل رسوم حتتسب كنسبة مئوية من امل
وبناء عليه قامت شركة سابك . مدة االتفاقية وهو عشرون سنة وأصبح هذا امتيازًا تامًا لشركة سابكمنتجاهتا 

 (.18: )اهتا املعاصرة وتداوهلا صوتطبيق( التوريق)الصكوك اإلسالمية ". ببيع هذا االمتياز إىل محلة الصكوك
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 :هاء على جواز املعاوضة عليها ما يأيتال  نص الفق" حقوق العقد"ومن أمريلة 
 

 النزول عن الوظائف مبال : أواًل
وهو املذهب عنـد   (4)وأفىت بعض متأخري الشافعية، (1)نص مجاعة من متأخري احلنفية،

حيصل منها على راتب، كإمام املسجد أو  قائمٌة وظيفٌة إذا كانت لرجٍلعلى أنه  (3)احلنابلة
 .زل عن حقه يف هذه الوظيفة لغاه مقابل ِعَوٍض مايله جيوز له التنااملؤذن، فإن

–بالعالقة التعاقديـة  ( أو األجا)وبذلك يتضح أن الفقهاء قد عدوا اختصاص املوظَّف 
مع رب العمل حقًَّا معنويًا ذا قيمة مالية جيوز له االعتياض عنه بـالبيع   -عالقة التوظيف

بك والشركات التابعة هلا متريِّل حقًا معنويًا وحنوه؛ وعليه فإن عقود التسويق املربمة ب  سا
 .ذا قيمة مالية جتوز املعاوضة عليه؛ فجاز بيعه على محلة الصكوك ملدة عشرين عامًا

 
 بدل اخللو: ثانيًا

أخـذ  علـى جـواز أن ي   (1)يف سياق بياهنم حكم ُصَور بدل اخللو (5)نص بعض الفقهاء
– ، مقابل تنازله-املؤجر–ص آخر غا املالك من شخ (خلوٍّ بدَل) ِعَوضًا ماليًا املستأجر

                                                                                                                         
حق إنشاء عقٍد مع آخر أو إبقائه، مريل خلو الدور واحلوانيت، فإنه حق إلنشاء عقد اإلجارة "هو : لعقدحق ا (1)

مع صاحب الدار أو احلانوت أو إبقائه، ومريل حق الوظائف السلطانية أو الوقفية، فإنه حق إلبقاء عقد اإلجارة 
/ 4)حممد تقي العريمـاين  / دة، الشي، العالمةبيع احلقوق اجملر ."مع احلكومة أو ناظر الوقف، وحنوها من العقود

1473.) 
 (.47 -7/44) ابن عابدين على الدر املختار، رد احملتار: ينظر (1)
 (.171/ 4)البجامي على اخلطيب حاشية ، (391 -390/ 5)هناية احملتاج، الرملي : ينظر (4)
، شرح منتهى اإلرادات، (307 -301/ 4)، كشاف القناع، البهويت (471/ 1)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (3)

  (.170 -118/ 3)البهويت 
، فتاوى الشـي،  (343 -344/ 4)، الشرح الكبا، الدسوقي (48 -47/ 7)رد احملتار، ابن عابدين : ينظر (5)

  .(150/ 1)حممد عليش 
، ولـه ُصـَور   اع بـه هو مبلغ من املال يدفعه الشخص نظا تنازل املنتفع بعقار عن حقه يف االنتف: بدل اخللو (1)

 (.1191/ 4)حممد األشقر / ، بدل اخللو، د(1174/ 4)وهبة الزحيلي / بدل اخللو، د: ينظر. وحاالت خمتلفة
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، ليحل ذلك حىت هناية مدة عقد اإلجارة عن اختصاصه مبنفعة العقار -املستأجر األول: أي
، أي جواز بيع املستأجر حلقه فيما بقي من مدة عقـد  الشخص حمله يف االنتفاع بالعقار

ملنفعة املأجور أثناء املدة،  ًاالكماإلجارة نظا ِعَوٍض مايلٍّ؛ الختصاصه هبذا احلق، ولكونه 
؛ وعليه فيصح لسابك أن تتنازل عن حقها يف استكمال له استيفاء املنفعة بنفسه أو بغاهف

املربمة بينها وب  الشركات التابعة هلـا نظـا   ( عقود التسويق)عقود اإلجارة على عمل 
 .ِعَوٍض مايل، وهو حقيقة ما متريله صكوك سابك

 
 :قشةاإلجابة عن املنا

 
ال يصحُّ تكييف صكوك سابك بأهنا من عقود االمتياز، ألن ما متريله الصـكوك غـا    .1

عقٌد أو اتفاٌق يضـع  : "مبعناه القانوين؛ إذ االمتياز هو" االمتياز"داخٍل حتت مصطلح 
مبوجبه تاجٌر يسمى صاحب االمتياز مشروعه اخلاص بالتوزيع يف خدمـة صـاحب   

بتوزيع املنتجات  والقيام على وجه القصراالمتياز، مانح : مصنٍع، أو تاجر آخر يسمى
خالل فترة حمددة يف منطقة معيَّنـة حتـت إشـراف مـانح      احتكار بيعهاال  ُمِنح 
 (1)".االمتياز

: وعليه فإن من أهم ما أكده تعريف االمتياز السابق من خصائص عقد امتياز التوزيع
أهنا نصَّت على أن عقـود  أنه عقد حصري، وبالرجوع لنشرة إصدار الصكوك جند 

: التسويق املربمة ب  سابك والشركات التابعة هلا ليست عقودًا حصرية، ونصُّ ذلـك 
 (1)؛"توفِّر معظم اتفاقيات التسويق لسابك حقًا غا حصري لتسويق املنتجات املعنية"

   (4).وعليه فإن ما متريِّله الصكوك ليس من قبيل حقوق االمتياز

                                           
  (.3: )حممد حسن اجلرب ص/ االمتياز التجاري، د (1)
  (.8: )نشرة اإلصدار ص (1)
  .املعاوضة عليها وبيعها أم الوذلك بغض النظر عن كون حقوق االمتياز من احلقوق املعنوية ال  تصح  (4)
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ٍس لبيِع حقِّ سابك يف اتفاقيات التسويق املربمة بينها وب  الشركات أما ما ُذكر من قيا .1
، فهو -الذي نص عليه بعض الفقهاء-التابعة هلا على حق التنازل عن الوظائف بِعوض 

 : بيان ذلك يف النقاط اآلتية. قياٌس مع الفارق

 ،ما ُنقـل   وأما (1)التنازل عن الوظائف عن طريق البيع مل ُيَجوِّزه أحد من الفقهاء
التنازل عن الوظيفة مبقابل مايلٍّ على سبيل الصـلح، وفـرق بـ     : جوازه فهو

االعتياض عن احلقوق بطريق البيع واالعتياض عنها بطريق الصلح؛ فاالعتياض عن 
احلق عن طريق البيع يقتضي نقل مجيع ما ميلكه البائع من حق جبميع مقتضـيات  

ق الصلح والتنازل فيقتضي إسقاط النـازل  النَّقل، أما االعتياض عن احلقوق بطري
عن حقه فحسب، ولكن ذلك ال يعين أن هذا احلق قد انتقل إىل املنزول له مبجرَّد 

 (1).نزوله، ولكن النازل يزيل مزامحته للمنزول له إزاء هذا احلق
اعلم أن احلقوق واألمالك ينقسم التصرف فيها : "-رمحه اهلل–يقول اإلمام القرايف 

 ،...فالنقل ينقسم إىل ما هو بعوض يف األعيان كالبيع والقرض  ،وإسقاطإىل نقل 
وأما اإلسقاط فهو إمـا بعـوض   ، ...وإىل ما هو بغا عوض كاهلدايا والوصايا 

فجميع هذه الصور يسقط فيها الريابت وال ينتقل إىل ... كاخللع والعفو على مال 
  (4)".عبد وحنومهاالباذل ما كان ميلكه املبذول له من العصمة وبيع ال

وبتأمل حقيقة صكوك سابك فإنه ال ميكن تنزيلها على ما نص بعض الفقهاء على 
إجازته من النزول عن الوظيفة مقابل ِعَوض على سبيل الصلح؛ ألن سابك إمنـا  
تنازلت حلملة الصكوك عن حقها يف اتفاقيات التسويق على سبيل البيع والتمليك 

 . َيِرد عن أحد من الفقهاء جتويزهملدة عشرين عامًا، وهو ما مل

                                           
حممـد تقـي   / بيع احلقوق اجملردة، الشي، العالمة: وذلك حسب علم الباحث واطالعه وتتبعه القاصر، وينظر (1)

 (.1473/ 4)العريماين 
/ 4)حممد تقي العريمـاين  / ، بيع احلقوق اجملردة، الشي، العالمة(414/ 1)غمز عيون البصائر، احلموي : ينظر (1)

1459- 1458.)  
  (.539/ 1)الفروق  (4)
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  م إن مجلًة من الفقهاء الذين أجازوا النزول عن الوظائف بعوض، إمنا أجازوا ذلك 
يف الوظائف الدائمة كوظائف األوقاف، أما الوظائف غا الدائمـة كالوظـائف   
احلكومية فلم يعتربوها حقًا ميلكه صاحبه وميلك املعاوضة عليه؛ وعليه فلم جييزوا 

 . لنزول عنها بِعَوٍض مايلٍّا

وأما املناصب الديوانية، كالكتبة الذين يقرون " (1):-رمحه اهلل–يقول الشرباملسي 
من جهة الباشا فيها، فالظاهر أهنم إمنا يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة يف 

س فلي ؛ب  إبقائهم وعزهلم ولو بال حجة فهو خمٌا ،ضبط ما يتعلق به من املصاحل
حقيقة على شيء ينزلون عنه، بل مىت عزلوا أنفسهم انعزلوا، وإذا أسقطوا  هلم يٌد

حقهم عن شيء لغاهم فليس هلم العود إال بتولية جديدة ممن له الوالية، وال جيوز 
  (1)".؛ لعدم استحقاقهم لشئ ينزلون عنههلم أخذ عوض على نزوهلم

بعض الفقهاء على إجازته  وعليه فإنه ال يصح تكييف صكوك سابك على ما نص
من النزول عن الوظيفة مقابل ِعَوض؛ ألن اتفاقيـات التسـويق بـ  سـابك     
والشركات التابعة هلا إمنا هي اتفاقيات مؤقتة غا دائمة، بل إن للطرف  كليهمـا  

تـوفِّر  : "احلق يف إهنائها يف أي وقت، إذ إن مما نصت عليه نشرة اإلصدار ما يأيت
... تسويق لسابك حقًا غَا حصريٍّ لتسويق املنتجات املعنيـة،  معظم اتفاقيات ال

كما تسمح بعض اتفاقيات التسويق لكال الطرف  بإهناء االتفاقية مبوجب إشـعاٍر  
 (4)".مسبٍق للطرف اآلخر

                                           
نور الّدين أبو الّضياء علي بن علي الشَّْبَراَملِِّسي، فقيه شافعي مصري، كّف بصره يف طفولتـه،  : الشرباملسي (1)

حاشية على هناية احملتاج للّرملي، حاشـية علـى   : تعّلم وعّلم باألزهر، اهتّم بتحشية عدد من الكتب، من آثاره
، واألعالم، (173/ 4)خالصة األثر، احملّبي : ينظر يف ترمجته. هـ1097: ة للّترمذي، توّفي سنةالّشمائل احملّمدّي

 .(413/ 3)الّزركلي 
 .(391/ 5) حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج (1)
 (.8: )نشرة اإلصدار ص (4)
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     م إن من األمهية مبكان تأمُّل أن من نصَّ من الفقهاء على جـواز التنـازل عـن 
ل ملن هو أهٌل هلذه الوظيفة وقادٌر علـى أدائهـا   الوظائف بعَوض إمنا أجاز التناز

 .والقيام هبا

من اختص بوظيفـِة   -بعَوض-جبواز أن يتنازل  (1)وعليه فال ُيَتصوَّر أن يف  فقيٌه
تدريِس الفقِه احلنبليِّ يف مدرسٍة وقفيٍة ألمِّيٍّ ليس له بالعلم صلٌة مـن قريـب أو   

أهاًل للقيام هبذه الوظيفة؛ فال يصح هذا بعيد؛ إذ إن املتناَزل له غُا كفٍء، وليس 
 .العقد

وكذلك األمر يف صكوك سابك؛ فليس محلة الصكوك وال وكيلهم مؤهَّل  للقيام 
بوظيفِة تسويِق منتجاِت الشركاِت التابعِة لسابك، وذلك ألمور كرياة ال ختفـى  
ي على كلِّ من له أدىن اطالع على واقع األسواق؛ إذ إن جمرد االسـم التجـار  

لسابك ميريُِّل قيمًة معنوّيًة كباًة يف التسويِق ال متلُكه حىت الشركات املصنِّعة التابعة 
فكيف بغاها من شركات البتروكيماويات، بله من لـيس لـه   –لسابك نفسها 

، وبـذلك يتـب  أن بيـع    -عالقة هبذه الصناعات التخصصية من قريب أو بعيد
ريٌّ ال ميكن أن يكون له حقيقـة إال  حقوق التسويق على محلة الصكوك بيٌع صو

يف وجهـة نظـر الباحـث    –الغطاء على التمويل بزيادة؛ وعليه فال يصح حبال 
على ما نص عليه بعض الفقهاء " بيعًا حلقوق التسويق"أن يقاس ما مسِّي  -القاصرة

 .-واهلل أعلم بالصواب–من جواز النزول عن الوظائف بعَوض 
يف اتفاقيات التسويق منزلَة ما َنصَّ عليه بعض الفقهاء مـن  وأما تنزيُل بيِع حقِّ سابك  .4

، فهو (بدل اخللو)جتويز بيع املستأجر حلقه فيما بقي من مدة عقد اإلجارة بعَوٍض مايل 
 .حمل نظر

 :صورتان( بدل اخللو)حيث إن هلذه احلالة ال  نص بعض الفقهاء على إجازهتا من 

 الع  ال  ميلك منفعتها بعقد اإلجارة بأكرير مما أن يعيد املستأجر تأجا: الصورة األوىل 
 ".التأجا من الباطن"استأجرها به، وهو ما ُيَسمَّى بـ 

                                           
 .حىت وإن كان يرى جواز النزول عن الوظائف مبال (1)
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وهذه الصورة ال ميكن تنزيل صكوك سابك عليها، ألن مالك املنفعة يف عقود التسويق 
ب  سابك والشركات التابعة هلا هو الشركات التابعة لسابك؛ حيث إن حمل العقد ما 

وهي منفعٌة مملوكٌة للشـركاِت التابعـِة لسـابك    –دمه سابك من منفعة التسويق تق
؛ وعليه فال ميكن لسابك أن تبيع شيئًا هنا؛ ألهنا األجـا  -مبوجب اتفاقيات التسويق

 .مقدِّم املنفعة، وليست املستأِجر املالك للمنفعة( العامل)
 ال عقد اإلجارة مـع املـؤجر   أن يتنازل املستأِجر عن حقه يف استكم: الصورة الريانية

 (1).مقابل ِعَوٍض مايل نظا تنازله عن حقه يف العقد -املستأجر اجلديد–لطرف أجنيب 

واهلل –هذا ومبقارنة هذه الصورة مع هيكلة صكوك سابك، فإن الذي يظهر للباحث 
وجود فارٍق شرعيٍّ مؤثر ب  الصورت ، أي أن بيع سابك حلقها يف  -أعلم بالصواب

وإن كان فيه شـبٌه  -يات التسويق على محلة الصكوك خمالف يف احلقيقة الشرعية اتفاق

                                           
 .يق ب  الصورت  أعاله، ألنه يترتب على كلٍّ منهما أحكام وآثار خمتلفةمن األمهية مبكان التفر (1)

 :ومن هذه الفروق اجلوهرية بينهما يف اآلثار واألحكام
–يف الصورة األوىل تكون املنافع مضمونة للمستأجر اجلديد على املستأجر األول، وليس للمستأجر اجلديد : أواًل

، بينما العالقة التعاقدية يف الصورة الريانية بـ   -املؤجر األول–مبالك الرقبة عالقة تعاقدية  -املستأجر من الباطن
 .مالك الرقبة واملستأجر اجلديد مباشرة

بغض النظر عن دفع املستأجر –يف الصورة األوىل تبقى األجرة حقًا واجبًا يف ذمة املستأجر األول للمالك : ثانيًا
، أما يف الصورة الريانية فاألجرة واجبة يف ذمة املستأجر اجلديـد وال  -لألجرة أو ال( املستأجر من الباطن)الرياين 

 .يلزم املستأجر األول ِقَبل مالك الرقبة شئ
الِعوض املايل الذي أخذه املستأجر األول من املستأجر اجلديد يف الصورة األوىل إمنا هو جزء من األجـرة،  : ثالثًا

بينما يكون مالك الرقبة هو املستحق لألجرة  ،نًا للتنازل عن احلق فحسببينما ميريل هذا املبلغ يف الصورة الريانية مث
 .فيما ُيسَتقبل من املستأجر اجلديد

ط ما دام مل يشتِر–ال يلزم علم مالك الرقبة بالعقد اجلديد فضاًل عن إذنه  -أنه األصل–يف الصورة األوىل : رابعًا
لصورة الريانية فاألصل أنه البد من علم املالك ورضـاه؛ ألن  ، أما يف ا-يف عقد اإلجارة عدم التأجا من الباطن

 . العقد سينتقل من مستأجر إىل آخر
، مناقشات جممع الفقه اإلسالمي (13 -11: )حممد علي القري ص/ خصائص حق االنتفاع وآثار نقله، د: ينظر

 .99/ 90/ د ع( 1: )رقم، قرار جممع الفقه اإلسالمي (1403 -1404/ 4)ملوضوع بدل اخللو، العدد الرابع 
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ملا جاء من جواز دفع بدل اخللو نظا تنازل أحد العاقدين عن حقـه يف   -يف الصورة
 :، بيان ذلك فيما يأيت-املذكور أعاله–استكمال العقد 

حقـه يف   األصل يف احلاالت ال  أجاز فيها الفقهاء للمستأجر التنـازل عـن   _
أن  -املبينة آنفًا" بدل اخللو"الصورة الريانية من –استكمال عقد اإلجارة بعوض 

يكون ذلك برضا من املالك، وهذا الشرط منقوٌض يف صكوك سابك؛ حيـث  
نصت أغلب اتفاقيات التسويق املربمة ب  سابك وب  الشركات التابعة هلا على 

أي طرف آخـر إال مبوافقـة   أنه ليس لسابك الدخول يف عقد من الباطن مع 
 (1).الشركات التابعة لسابك

أن التنازل عن استكمال العقد بعوض الذي نص بعض الفقهاء على إجازته، إمنا  _
هو تنازٌل حقيقيٌّ ملن ميكنه االنتفاع بالعقد املتناَزل عنه، وذلك خبالف صـورة  
، صكوك سابك؛ إذ إن تنازل سابك عن حقها يف اتفاقيات التسويق صـوريٌّ 

ليس مبقدورهم الوفاء باسـتحقاق هـذا    -ووكيلهم–حيث إن محلة الصكوك 
العقد، بل وليس هلم غرض صحيح يف اتفاقيات التسويق إال احلصول على مـا  
وراء اتفاقيات التسويق من نقد وعوائد مالية يستقطعون منها ما يوازي مؤشـر  

 .ابكملالكه احلقيقي وهو شركة س (1)سعر الفائدة، ويتركون ما بقي

 :وإن َمريل هيكلة صكوك سابك يف ذلك مريُل
  110راتبـها الشـهري   ( وظيفة إمامة)إماٍم موظَّف يف وظيفٍة وقفية دائمة 

 . درمهًا
 احتاج هذا اإلمام إىل ألِف درهٍم لقضاء حاجٍة من حاجاته. 

                                           
تنصُّ غالبية اتفاقيات التسويق على أنـه يف بعـض   : "حيث جاء يف الصفحة التاسعة من نشرة اإلصدار ما يأيت (1)

احلاالت ال جيوز لسابك الدخول يف اتفاقيات بيع مع أطراف أخرى بدون موافقة مسبقة من الطـرف املقابـل   
  ".احملدَّد

كمـا  –أضعاف ما يأخذه محلة الصكوك من هذه األمـوال   -قطاع عوائد الصكوكهذا وإن ما يبقى بعد است (1)
  .-سيأيت بيان ذلك تفصياًل مبشيئة اهلل يف ثنايا هذا املبحث
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 على أن يتنازل اإلمام عن حقه يف وظيفـة  : جلأ اإلماُم إىل ذمِّي فتعاقد معه
أشهر فقط مقابل ألف درهم يدفعها الذمي نقدًا  10ذا الِذمِّي ملدة اإلمامة هل

، وبذلك يستحق الذميُّ راتب (كبدِل خلو، أو ِعَوض التنازل عن الوظيفة)
 .-درمهًا 110الـ –وظيفة اإلمامة الشهري 

  ونظرًا لكون الذمي ال ميكنه القيام مبهام وظيفة اإلمامة فإنه تعاَقَد مع اإلمام
أشهر يتوكَّل فيها اإلمام بأداء مهام وظيفة اإلمامة  10بأجر ملدة  عقد وكالة

نظا عشر دراهم يقتطعها من راتب اإلمامة الذي هـو   -نيابة عن الذمي–
 .من حقوق الذمي خالل هذه الشهور العشر

  ويف حقيقة األمر يكون اإلمام قد أخذ ألف درهم نقدًا، سددها مقسَّطة ألفًا
 .وهو إمام على حالهأشهر،  10ومائة خالل 

حىت مع القول جبواز دفـع  –وعليه أفيصح بناًء على قواعد الشريعة ومقاصدها 
أن يقال جبـواز   -العوض نظا النزول عن الوظائف، أو نظا التنازل عن العقود

هكذا صورة؟  م هل يصح أن يقال جبواز التنازل عن احلق يف عقٍد ملن ال ميكنه 
 !مقتضياته؟البتة القيام هبذا العقد و

 

 م إن املدقِّق يف حقيقة املبيع وما متريله صكوك سابك ليِجد أنه أبعد ما يكون عما ُذِكر  .3
بيـع احلقـوق   "يف املناقشة من كونه من احلقوق املعنوية، بل هو أشبه ما يكون بعقد 

إذ سابك هنا بائٌع جلزٍء من حقوقها التجاريـة علـى    Factoring،(1)الـ" التجارية
                                           

؛ وعليه Factoringتعرَّض الباحث يف الفصل الرياين من هذا الباب للتعريف بعقود شراء احلقوق التجارية الـ (1)
 . فمن األمهية مبكان مراجعة ذلك

: فإنه ميكن إمجال خالصتها يف اآليت Factoringهذا ومن خالل استعراض ما ُأْوِرد هناك من تعريفات لعقد الـ
هو عقد ب  طرف ُيَسمَّى بائع احلقوق، وآخر ُيَسمَّى مشتري احلقوق، خيوِّل األول حتويل ملكية حقوقه التجارية 

ضائع أو اخلدمات إىل عمالئه املدين ، نظا مثـٍن نقـديٍّ   لآلخر املتحصِّلة من عقود بيع الب( الديون التجارية)
 =.عاجل
كما إن من األمهية مبكان التنبُّه إىل أن املقصود باحلقوق، أو احلقوق التجارية عنـد احلـديث عـن عقـود     =
 .الديون: هو Factoringالـ
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تابعة، ومحلة الصكوك هم املشترون حلصٍَّة من هذه احلقوق التجارية مقابل شركاهتا ال
بصيغتها التقليدية كما  Factoringوما من شكٍّ يف حترمي عقود الـ. مثٍن نقديٍّ عاجل
  (1).سبق بيان ذلك

" احلقوق التجارية"و" احلقوق املعنوية"هذا وإن كان هناك شَبه يف التسمية واللفظ ب  
 .فرق بينهما يف احلقيقة القانونية واملالية والشرعية كبا، والبون بينهما شاسٌعإال إن ال

 
 :رد على اإلجابة

 
فهو  Factoringالـ" بيع احلقوق التجارية"أما ما ُذِكر من تسويِة ما متريِّله الصكوك بعقود 

 :غا ُمَسلَّم، إذ إن حقيقتهما خمتلفة، ومما يظهر به الفرق بينهما ما يأيت
ت نشرة اإلصدار أن مجلًة من اتفاقيات التسويق املربمة ب  سابك وب  الشركات بين .1

التابعة هلا قد نصت على أنه ليس لسابك احلق يف بيع احلقوق املترتبة على اتفاقيـات  
وعليه فكيف يصح بيع ديوٍن رفض املدين حتويلها لغا الدائن األصـلي؟   (1)التسويق؛

 ".Factoring"ريِّله الصكوك من قبيل عقود الـوهو ما ُيظهر ُبعد كوِن ما مت

ثابتًا يف ذمـة   يستلزم أن يكون املبيع فيه دينًا" Factoring"بيع احلقوق التجارية الـ .1
هذا وإن  Account Receivables-،(4)بيع الذمم املدينة : باملصطلح احملاسيب–املدين 

مل  -التابعـة تسويق منتجات الشـركات  –ذلك منتٍف يف صكوك سابك إذ اخلدمة 
تقدِّمها سابك للشركات التابعة بعد؛ وعليه فالدين مل يريبت يف ذمَّة الشركات التابعة 

-أي بعد إصدار الصكوك–عند إصدار الصكوك وإمنا هو أمر قد يتحقق يف املستقبل 

                                           
  .الفصل الرياين من هذا الباب: ُينَظر (1)
  .(8: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (1)
هي املبالغ املستحقة الدفع إىل املنشأة التجارية من عمالئها يف علم احملاسبة " املدينة الذمم أو احلسابات"هذا وإن  (4)

؛ وعليه فُيشَتَرط إلطالق لفظ الـذِّمم املدينـة أن   مقابل البضائع أو اخلدمات ال  مت بيعها أو تقدميها هلم بالدين
مدين حىت يكون الريمن اآلجل أو الدين مما ينطبق عليه مصطلح الـذمم  يكون قد مت إيصال السلعة أو اخلدمة لل

  .املدينة حماسبيًَّا
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غا منطبق على ما متريلـه  " Factoring"وعليه فإن َحدَّ عقِد بيِع احلقوِق التجاريِة  (1)؛
  (1).الصكوك

 
 :مناقشة الرد

 
ما ُذِكر يف الرد من إشكاالٍت على تكييف ما متريِّله الصكوك بعقود بيع احلقوق التجاريـة  

 : مَناَقش، تفصيل ذلك يف اآليت" Factoring"الـ
قانون : ومنها–بأن بعض القوان  : أما ما ُأْوِرَد يف النقطِة األوىل من الرد فُيجاب عنه .1

قد نصت على إمكانية بيع احلقوق التجارية حىت يف حال  -دالتجارة األمريكي املوحَّ
تضمِّن العقود ب  بائع احلق واملدين  شروطًا أو بنودًا متنـع بيـع أو حتويـل هـذه     

وعليه فما ُذِكر من اشتمال مجلٍة من اتفاقيـات التسـويق بـ  سـابك      (4)الديون؛
 -الديون–قوق التجارية والشركات التابعة على شرٍط مينُع سابَك من التصرف يف احل

املترتبة على االتفاقيات ال مينع من تكييف ما متريله الصكوك بأهنا أشبه ما تكون بعقود 
 ".Factoring"بيع احلقوق التجارية الـ

إن من امُلَسلَّم به واملتََّفق عليه أن : أما ما أورد يف النقطة الريانية من الرد فُيناَقش بالقول .1
أن يكون الدين املبيع فيها ثابتًا " Factoring"قوق التجارية الـاألصل يف عقود بيع احل

ومن أمهها –، إال إن مجلًة من القوان  "Factoring"يف ذمَّة املدين عند إبرام عقد الـ
 -الـديون –قد قررت إمكانية رهن احلقوق  (3)-القانون التجاري األمريكي املوحَّد

                                           
وهبذا االعتبار فإنه ال ُيمكن اعتبار ما قد يتحقق مستقباًل من عوائد ناجتة عن تقدميها خدمة التسويق يف املستقبل  (1)

أي عنـد إصـدار   –ميها للشركات التابعة بعد حماسبيًا؛ ألن خدمة التسويق مل يتم تقد" الذمم املدينة"من قبيل 
  .-الصكوك

أورد هذا اإلشكال على الباحث أحد اإلخوة الكرام األفاضل الذين شاركوا يف هيكلة صكوك سابك، وذلـك   (1)
  .عند مناقشة الباحث له حول احلكم الشرعي للهيكلة

(4) (11- 14).  
)4(

 UCC Section 9-204. 
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عد، أي رهن ما قد ينشأ لبائع احلقوق التجارية املستقبلية ال  مل تريبت يف ذمة املدين ب
من ديون، وذلك ألن واضعي هذه القوان  قد وجدوا أن اشتراط وجود الدين وثبوته 

ـ   " Factoring"يف ذمة املدين عند إبرام الصفقة من شأنه أن يعوق تطوَّر عقـد الـ
  (1).فبادروا إىل إلغاء هذا الشرط واألخذ خبالفه

ذلك ويوضِّحه ما نصت عليه إحدى الدراسات القانونيـة لعقـد    هذا وإن مما جيلِّي
املبدأ هو أن يكون موضوع كلِّ عقٍد موجودًا عند إبـرام  : "من أن" Factoring"الـ

العقد، إال أن القواعد العامة ال متنع التعاقد على شٍئ مستقبلي إذا كـان باإلمكـان   
  ال يكون للدائن حقٌّ حايلٌّ ظاهٌر فالديون املستقبلية هي ال... حتديده عند التعاقد، 

جمرُد مفاوضاٍت مع مديٍن حمتمـل  [ بائع الدين: أي]عليها؛ كأن يكون للفاكتورايزي 
كالديون ال  قد تنشأ عن بيِع منزٍل مل يتمَّ بنـاؤه بتـاري،   ... يف بيع بضائع معيَّنة، 

التعاقد على شٍئ مستقبليٍّ إال إنه وفقًا للقواعد العامَّة ال شئ مينع من ... الفاكتورينغ 
  (1)".إذا كان باإلمكان حتديده عند التعاقد

وعليه فإن ما ُذِكر من اعتبار ما متريِّله الصـكوك أشـبه ببيـع احلقـوق التجاريـة      
"Factoring "  متوجِّه حىت مع كون اخلدمة مل تقدَّم والدَّْين مل يريُبت لسابك َبْعـُد يف

 .الصكوك، ملا سبَق بياُنه ذمِة الشركاِت التابعِة عند إصداِر
 

 احليلة على الربا: الدليل الثاين
إن املتأمل يف هيكلة صكوك سابك يف صورهتا اإلمجالية املركبة، وبالنظر إليها كمنظومـة  
عقدية متكاملة ومترابطة تتألف من عقود والتزامات عدة، متسلسلة ومتتابعة على وجه ال 

دف متويلي حمدد، إن املتأمل فيها هبذا االعتبـار  يقبل التفكيك والتجزئة صيغت لتحقيق ه
متقـدمو  -صورٌة من ُصَور معاملٍة نص مجاها أهل العلم ليظهر له بأهنا حيلة ربوية حمرَّمة، و

علـى حترميهـا    -(4)واحلنابلة (1)واملالكية على املذهب عندهم، (1)وبعض الشافعية، (4)احلنفية،
                                           

  .(97: )الكندري ص/ امللحم ود/ تخدام احلقوق التجارية وعمليات التوريق، دعقد التمويل باس: ينظر (1)
  .(81 -83: )عقد الفاكتورنغ، نادر شايف ص (1)
 . (193 -194 /5) ، الزيلعيتبي  احلقائق: ينظر (4)



        
 صكوك الحقو  المعنوية  
 

 

 

342 

بيع الرينيـا،  : ببيع الوفاء، واملالكية: ما يسميها احلنفيةوإبطاهلا، والتشنيع على مرتكبها، وهي 
 .وغاه... بيع األمانة، وُتسمى بأمساء أخرى كبيع الرجاء: بيع العهدة، واحلنابلة: والشافعية

أن يتواطأ طرفان على أن يقرض أحدمها اآلخـر  : وحمصِّلة ما قاله أهل العلم يف املراد هبا
إىل املقِرض ينتفع هبا أو ِبَغلَِّتها حىت  -كعقار-ملقترض عينًا مبلغًا من املال، على أن يدفع ا

 .َيُردَّ املقترض ما اقترضه
-هذا وإن صكوك سابك ينطبق عليها هذا الوصف وزيادة؛ وذلك ألن ُمصِدر الصكوك 

حقًا "قد اقترض من محلة الصكوك مخسة مليارات، ودفع إليهم  -يف حقيقة األمر وواقعه
حصة مشاعة يف عوائد سابك من اتفاقيات التسويق املربمـة بينـها   –ربح مدرًا لل" معنويًا

–ينتفعون بغلتها، حىت وفائه مبا التزم به من سداد القـرض   -وب  الشركات التابعة هلا
 .بعد مخس سنوات -اخلمسة مليارات

املقترض يف بيع الوفاء يقدِّم عينـًا   من جهة أنعلى بيع الوفاء تزيد إال إن صكوك سابك 
، لينتفع املقِرض من عينها أو غلتـها حـىت سـداد    -يف صورة بيٍع-حقيقية مدرة للربح 

يف صكوك سابك قد دفع ما ال حقيقة شرعية  -سابك–املقترض القرض، بينما املقترض 
، فهو ليس عينًا وال منفعة، بل وال حقًا (ما ُسمي احلق أو املنفعة يف اتفاقيات التسويق)له 

اسـتحقاق محلـة    -يف حقيقة األمر وواقعه–وإمنا هو  (3)اوضة شرعًا،معنويًا قاباًل للمع
الصكوك جلزٍء من إيرادات سابك املستقبلية الناجتة عن اتفاقيات التسويق املربمة بينها وب  

 .الشركات التابعة هلا
إذا كان املقصود أن يأخذ أحدمها من اآلخر : "-رمحه اهلل-يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 

أعاد الدراهم إليه أعاد  فإذا ،بعقار اآلخر مدة مقام الدراهم يف ذمته يوينتفع املعط دراهم،
فهذا حرام بال ريب وهذا دراهم بدراهم مريلها ومنفعة الـدار وهـو الربـا     ،إليه العقار

إليه  أعادجاءه بالريمن  إذاوما يظهرونه من بيع األمانة الذي يتفقون فيه على أنه  ،...نالبيِّ
                                                                                                                         

 (.157/ 1)الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي : ينظر (1)

 (.131 /1) ، احلطابمواهب اجلليل :ينظر (1)

 (.311/ 1) كشاف القناع، البهويت: ينظر (4)

 .كما سبق بيان ذلك تفصياًل يف الدليل األول (3)
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هو باطل باتفاق األئمة سواء شرطه يف العقد أو تواطآ عليه قبل العقد على أصـح   ؛املبيع
مـن   عاد العقار إىل ربه واملال إىل ربه ويعزر كلٌّوالواجب يف مريل هذا أن ُي ،قويل العلماء
وهـو أن   :وأما صورة، .....ما بالتحرمي والقرض الذي جير منفعةِلكانا َع إنالشخص  

إليـه   أعادجاءه بالريمن  وإذا ،إىل مدة إياهمنه العقار بريمن  م يؤجره  يتواطآ على أن يبتاع
وال فرق بـ    ،مدة بقاء املال يف ذمته األجرةشيئا أدى  يفهنا املقصود أن املعط ؛العقار

 (1)".أخذ املنفعة وب  عوض املنفعة اجلميع حرام
منها ما ُيقطع ببطالنه،  بيع الرجاء يقع على صوٍر،: "-رمحه اهلل-ويقول اإلمام الشوكاين 

وهو ما كان املقصود منه التوصل إىل الزيادة على املقدار الذي وقع فيه القرض، وذلـك  
حنو أن يريد الرجل أن يستقرض مائة درهم إىل أجل ولكن املقرض ال يرضى إال بزيادة، 

ـ  ه الغلـة  فايد اخللوص من إ م الزيادة يف القرض فيبيع منه أرضاًَ بتلك الدراهم، وجيعل ل
ينتفع هبا عوضًا عن املائة ال  أقرضها، وليس املراد البيع والشراء الذي أذن اهلل فيه، بـل  

، فإذا كان املقصود بالبيع هو ما قدمنا فال صحة له؛ ألنه مل ...ليس املراد إال ذلك القرض 
الن هبا مـا  يقع التراضي ب  املتبايع  الذي شرطه اهلل بعد االنسال ، وإمنا أرادا حيلة حي

حرم اهلل، فيضرب هبا يف وجوههما، وحيكم ببطالن البيع، وبرد الغالت املقبوضـة، ورد  
  (1)".الريمن بصفته بال زيادة وال نقصان

 
 :مناقشة

مدة صكوك سابك عشرون عامًا، ويف هناية العشرين عامًا فإن سابك لن تـرد حلامـل   
من قيمته % 80تزمت بشراء الصك بـ الصك شيئًا من قيمة الصك االمسية، إال أهنا قد ال

% 10يف هناية اخلمس سنوات األوىل إذا رغب حامل الصك يف ذلك، باإلضافة إىل دفعها 
يف هناية اخلمس سنوات مما جتمَّع من عوائد يف حساب محلة الصكوك؛ وعليه فإنه ال يصح 

ك لو استمر احلكم بأن سابك قد التزمت بشراء الصكوك بقيمتها االمسية؛ ألن حامل الص

                                           
 (.445 -444 /18) ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى (1)

  .(11: )نزيه محاد ص/ د .أ ،نقاًل عن إجارة الع  ملن باعها( 111 -115: )لشوكاين صا ،عقود الزبرجد (1)
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لنهاية العشرين عامًا فلن ُيَردَّ له من قيمة الصك االمسية شئ، وحىت لو َنفَّذ حقه يف طلب 
من القيمة االمسية للصـك،  % 80شراء الصك بعد مخس سن  فإن الشراء سيكون بـ 

اإلضافية فسُتدَفع من حساب عوائد محلة الصكوك إن جتمََّع فيه ما يكفي % 10وأما الـ 
 .ا العائد وليس من أموال سابك،  م إنه ليس حّقًا ثابتًا يف ذمتهالدفع هذ

 
 :اإلجابة عن املناقشة

 :جياب عن املناقشة السابقة بأوجٍه عده أبرزها اآليت
املدة احلقيقية لصكوك سابك إمنا هي مخُس سنوات، كما هو ظاهر ِلُكلِّ من له ِعْلـٌم   .1

؛ إذ إن هـذا  (السندات والصكوك)املالية واطالٌع بأدوات الدين املتداولة يف األسواق 
النوع من األوراق املالية ال  ُيتفاَوض على العوائد املدفوعة عليها بنقطـة األسـاس   

Basis Point (BPS)  – ال ميكـن أن   -%(0801)أي اجلزء من عشرة آالف جزء
و من القيمة االمسية للصـك أ )من أصل دينه % 1يقبل املستريمر فيها حبال النزول عن 

منه؛ وعليه فال ميكن أليٍّ من % 40أو % 70فضاًل عن النزول عنه كاماًل أو ( السند
أال ينفذ حقه بطلب شراء صكوكه يف هناية السنة اخلامسة؛ ألنه بعد  (1)محلة الصكوك

كحدٍّ أدىن، وهو ما ( القيمة االمسية للصك)من أصل دينه % 40هذا التاري، سيفقد 
 .يف الصكوك أو السندات ال ميكن أن يقبل به مستريمر

بل إن وثائق الصكوك قد اشتملت على إشارات عدة تفيد أن املدة احلقيقية للصـك  
 : هي مخس سنوات، منها

                                           
الغالبية من محلة الصكوك مؤسسات مالية تعي ذلك جيدًا وال ميكن هلا البتة أن تقبل بالبقاء أكرير مـن مخـس    (1)

سنوات، كذلك فاألفراد من محلة الصكوك قد مت االتصال بكلِّ واحٍد منهم على حدة قبل متام االكتتاب وتاري، 
وُشِرح له بشكل مفصل  - اهليكلة وإدارة اإلصداركما أفاد بذلك أحد املسؤول  يف البنك الذي توىل-اإلقفال 

فضاًل عن كون نشرة اإلصدار قـد   والواجبات املترتبة على االكتتاب؟وما هي أهم احلقوق  لصك؟ماذا يعين ا
من حلـول   -كحد أدىن-يومًا  80نصت على أن وكيل محلة الصكوك ساسل لكل حامل صك إشعارًا قبل 

سيشتري الصكوك يف هذا التاري،، ويب  حلامل الصك ماذا ( سابك)يه بأن املصِدر هناية السنة اخلامسة خيطرهم ف
  (.11: )نشرة اإلصدار ص: ينظر. يترتب على ذلك من نتائج
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 "    مت حتديد أجل الصكوك ملدة مخس سنوات، وعندها َيحُصـل املسـتريمر علـى
 ( 1)".من قيمة استريماره حبدٍّ أعلى% 100

 "محلة الصكوك سيستلمون مبلغًا .. ظة أنيتع  على محلة الصكوك احملتمل  مالح
من القيمة االمسية للصكوك إذا ما قرر محلة الصكوك ممارسة % 100إمجاليًا يعادل 

 (1)".حقهم بأن ُتشترى صكوكهم بعد مخِس سنوات

مـن قيمتـها   % 80وأما ما ُذِكر من كون سابك مل تلتزم بشراء الصكوك إال بـ  .1
غا " مبلغ التوزيع اإلضايف"اإلضافية % 10الـ االمسية يف هناية اخلمس سنوات، وأن

مضمون ألهنا ستستقطع مما يتجمع من عوائد يف حساب محلة الصكوك، هذا املذكور 
غُا دقيٍق إذ إنَّ استعادَة حامِل الصَّك للقيمة االمسية للصك يف هناية اخلمس سـنوات  

ويتجلى ذلـك  مضموٌن، بل حىت حصوله على األرباح الربع سنوية مضموٌن كذلك، 
 : يف اآليت

   بينت نشرة اإلصدار أن إمجايل رسوم التسويق ال  استحقتها سابك من اتفاقيتـها
: قـد بلـغ   (4)م1007مع ثالث عشرة شركة تابعة هلا يف السعودية خالل العـام  

   (3).ريال( 4،341،313،000)

  م كمؤشر، فإن حقوق محلة الصكوك منـها لسـنة   1007فلو اعُتِبرت إيرادات
 787،417،240=  %11883×  4،341،313،000: احدة فقـط هـي  و

 .ريال

                                           
 (.1: )التعليمات اخلاصة باالستريمار يف اإلصدار الريالث من صكوك سابك ص (1)

  (. 7: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (1)
الريالث عشرة اتفاقية املشار إليها  من حقوق والتزامات هذه %11883إلصدار الريالث ميريل ينبغي التنبه إىل أن ا (4)

أي وهي اتفاقية التسويق مع شركة حديد، ( 13االتفاقية الـ )أعاله، وأضيف هلا يف هذا اإلصدار اتفاقية إضافية 
ا ينبغي أن يؤخذ يف احلسـبان  وهو مأن عوائد اتفاقيات التسويق مع شركة حديد غا مضمنة يف املبلغ املذكور 

  .النظر يف األرقام دعن
 (.41: )نشرة اإلصدار ص: ينظر (3)
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   حلساب إمجايل نسبة محلة الصكوك من عوائد التسويق خالل مخس سـنوات-
 .ريال 3،937،136،215=  5×  797،307،131: بشكل تقرييب

 (1)%4× ( مليارات ريال 5)إمجايل اإلصدار : األرباح الربعية املوزعة لعام كامل 
 .ريال يف السنة مليون 051= 

  751=  5× 150،000،000: إمجايل األرباح الربعية املوزعة خلمسة أعـوام 
 .مليون ريال

  ال  ُتوزَّع على محلة الصكوك يف هناية اخلمس % 10الـ " املبلغ اإلضايف"مقدار
 .مليون ريال 511% = 10× ( مليارات ريال 5)إمجايل اإلصدار : سنوات

 الصكوك مما يتجمَّع يف حساهبم من عوائد التسـويق   إمجايل ما سيتم دفعه حلملة
 .ريال 0،251،111،111= مليون  500+ مليون  750: خالل مخس سنوات

 مجايل األموال املتوقَّع وعليه ومن خالل هذه العمليات احلسابية التقريبية املتحفِّظة إل
 ،-4،847،041،105- جتمُُّعها يف حساب محلة الصكوك نتيجة نشاط التسويق

وقرابوة  ُتغطي مجيع مدفوعات محلة الصكوك خالل اخلمس سنوات فإنه تبيَّن أهنا 
 (1).الثالثة أضعاف

املبلغ "فضاًل عن كون نشرة اإلصدار قد عدَّت جمرَّد نقص الرِّبح الدوري املَوزَّع أو 
الذي ُيدَفع يف هناية كل مخس سنوات، جمرَّد نقصها عن النسبة % 10الـ" اإلضايف

                                           
م وحـىت  1/1/1004مـن   الفتـرة خـالل   (SIBOR)حيث إن متوسط سعر الفائدة ب  البنوك السعودية  (1)

ن كما ميكن تتبع ذلك من خالل موقع مؤسسة النقد العريب السعودي وغاها م-%( 4847: )14/11/1009
% 4، وعليه فقد فقد افترض الباحث أن عائد الصكوك خالل مدة اإلصدار -املواقع العاملية كرويترز وبلومباج

  .لتسهيل العملية احلسابية وحذف الكسور
وبتطبيق هذه العمليات احملاسبية نفسها على اإلصدار األول من صكوك سابك فإن حصة محلة الصكوك مـن   (1)

األرباح الدورية – ما جيب دفعه حلملة الصكوك خالل اخلمس سنواتستة أضعاف طية عوائد التسويق تكفي لتغ
 .-ال  تدفع هناية اخلمس سنوات% 10الـ" املبلغ اإلضايف"ربع السنوية، و
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ُيَعدُّ أحد حاالت إخفاق سابك يف أداء مهامها مما يوِجب عليها تعويض محلة  احملدَّدة
 (1).الصكوك عن هذا النقص

 
 :الرد على اإلجابة

كون العوائد املتوقَّعة من نشاط التسويق تفي بتغطية أرباح محلة الصـكوك الدوريـة    .1
ال يعين  -واتال  ُتدَفع هناية كل مخس سن% 10الـ–" املبلغ اإلضايف"الربع سنوية و

، وال أن -%100-أن سابك قد التزمت بشراء الصكوك بقيمتها االمسية الكاملـة  
؛ حيـث إن نشـاط   -القيمة االمسية للصك–سابك تضمن حلامل الصك أصل دينه 

التسويق قد يطرأ عليه أي طارئ جيعله ال يفي بسداد مجيع دفعات األربـاح الربعيـة   
إال أنـه وارد،   -وإن كان ضعيفًا–ن هذا االحتمال ، إذ إ"املبلغ اإلضايف"الدورية أو 

 ".سابك"وهو ما ينفي عن الصكوك كوهنا مضمونة يف ذمة املصدر 

 م إن ما ُذكر من كون نشرة اإلصدار قد عدَّت جمرد ختلف سابك عن دفعها األرباح  .1
حاالت " ، أو نقص ما دفعته عن املقدار احملدد ُيَعدُّ حالة من"املبلغ اإلضايف"الربعية أو 
ال  جيب على سابك عندها شراء الصكوك من محلتها عند طلبهم، مجيع ما " اإلخفاق

ُذكر من ذلك صحيٌح، إال إن نشرة اإلصدار قد قيَّدت ذلك النقص يف الدَّفع الـذي  
كنتيجـة  "أن يكون ذلـك  : ُيَعدُّ حالة من حاالت اإلخفاق بقيد شرعيٍّ مهم، وهو

موجودات الصكوك يف الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاقية  مباشرة إلخالل أو إمهال مدير
وعليه فليس جمرد النقص يف دفع األرباح حالـة مـن    (1)،"إدارة موجودات الصكوك

حاالت اإلخفاق، بل إذا كان ذلك ناشئًا عن تعدي الوكيل أو تفريطـه، ويف حـال   
 .كونه متعديًا أو مفرًط ال خالف يف كونه ضامنًا

 
 لصورية يف العقودا: الدليل الثالث

                                           
 (.14 -11: )نشرة اإلصدار، ص: ينظر (1)

 (.14: )املرجع السابق، ص (1)
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هيكلة صكوك سابك إمنا هي صيغة مركبة من مجلة من العقود وااللتزامـات الصـورية   
 .املفرغة من حمتواها غا املقصودة لذاهتا، بل مقصودها التوصل إىل القرض بزيادة

 :هذا وإن هذه الصورية تتجلى يف جوانب عدة من اهليكلة أبرزها ما يأيت
ابك يف اتفاقيات التسويق املربمة بينها وبـ  الشـركات   عقد بيِع حصٍة من منفعة س .1

على محلة الصكوك بيٌع صوري، ولـيس  " املنفعة أو احلق املعنوي"التابعة هلا، بيع هذه 
للعاقدين فيه غرض صحيح، فضاًل عن افتقاره جلملة من الشروط الشـرعية لعقـود   

 :املعاوضات عمومًا وعقد البيع على وجه اخلصوص، ومن ذلك

 غا ُمَتقوَّم شرعًا؛ إذ إنه ليس عينـًا   -وهو ما مسي باملنفعة أو احلق املعنوي–بيع امل
 (1).وال منفعة ع  أو عمل، وال حقًا معنويًا ذا قيمة شرعية جتوز املعاوضة عليه

 العلم باملبيع، وهو شرٌط منتٍف عن املبيع يف : إن من أهم شروط عقود املعاوضات
من كلِّ عقد تسويق ( النسبة املسَتحقة من إمجايل املبيعات)هذا العقد؛ إذ إن العائَد 

تستحق سـابك رسـوم   : "غُا معلوٍم معياُره، إذ نصت نشرة اإلصدار على اآليت
تسويق مبوجب كل اتفاقية تسويق بالنسبة لكميـات املنتجـات الـ  تبيعهـا،     

معـدَّل  وخيتلف ، ...وُتحَتَسب رسوم التسويق عمومًا كنسبة مئوية من سعر البيع
هذا وإن هذا املعدل أو النسبة غا معلـوم،   (1)؛"نسبة التسويق من اتفاقية ألخرى

 .ومل ُيفَصح عنه يف مجيع وثائق الصكوك والعقود التابعة هلا

وشـروطها   -ال  ُتَعد املبيع على محلة الصـكوك -بل إن حقيقة هذه االتفاقيات 
يها أو معرفة أي شئ يتعلَّـق  جمهولة، بل ليس حلملة الصكوك احلق يف االطالع عل

إن حتويل ملكية موجودات الصكوك ": هبا، حيث نصت نشرة اإلصدار على اآليت
استالم أو طلب أي معلومات من (  هـ... ) ال خيول أي حامل صكوك احلق يف

فيما يتعلق بأعمال أو عمليـات أي طـرف    (4)حمدد املصِدر أو أي طرف مقابل

                                           
 .كما سبق بيان ذلك تفصياًل يف الدليل األول (1)
 (.41: )نشرة اإلصدار ص (1)

 .الشركات التابعة لسابك: أي (4)
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ب أي نس، ألي اتفاقيات تسويق أو أي معلومات استالم أو طل( و)مقابل حمدد 
تتعلق هبا تشكِّل إضافة إىل املعلومات الواردة يف اتفاقية حتويل ملكية موجـودات  

وبأن أم  موجودات الصـكوك ووكيـل محلـة     ...الصكوك ونشرة اإلصدار
الصكوك مل يقوما بأي استفسارات، ولن يقوما بأي استفسارات خبصـوص أي  

أو مدى .. أو خبصوص اجلدارة االئتمانية ألي طرف مقابل حمدَّد، اتفاقية تسويق 
 (1)".مالئمة موجودات الصكوك

 -على افتراض أن املبيع متقوَّم شرعًا وتصح املعاوضة عليه-:  م إن مما يدعو للتساؤل .1
عند بيعهـا علـى محلـة    " احلق أو املنفعة"ما هو املعيار أو الطريقة ال  مت هبا تقومي 

؟ "احلق أو املنفعة"هل كان ذلك التقومي على أساس القيمة احلقيقية لذلك الصكوك؟ و
ُحدِّد بناء " احلق أو املنفعة"أم أن الريمن الذي ُطِلب من محلة الصكوك َدْفُعه نظا هذا 

على مقدار املبلغ الذي حتتاج سابك إىل اقتراضه، وما ميكن للعوائـد املتَوقَّعـة مـن    
 من عوائد الصكوك؟ اتفاقيات التسويق أن تغطيه

قد ُقوِّم بناًء على عـامل   " احلق أو املنفعة"أن هذا الذي يظهر للباحث بعد الدراسة 
 :جمتمع 
اخلمس -املبلغ الذي تود سابك التموَّل به وميكنها سداده خالل مدة اإلصدار : األول
 .-سنوات
لتغطية دفع األربـاح   جيب أن تكون العوائُد املتَوقَّعة من نشاط التسويق كافية: الثاين

الربعية املوزَّعة على محلة الصكوك بشكل شبه مضمون، أي أن تكون عوائد التسويق 
تكـون عوائـد   )تكفي لدفع أرباح محلة الصكوك ثالث أو أربع مرات كحدٍّ أدىن 

التسويق ضعف األرباح املتوقع دفعها حلملة الصكوك ثالث أو أربع مـرات كحـدٍّ   
 .-ريقة حساب ذلك يف الدليل الرياين من هذا املبحثكما سبق بيان ط–( أدىن

                                           
 (.43: )نشرة اإلصدار ص (1)
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وعلى –" احلق أو املنفعة"أن هذا  -واهلل أعلم بالصواب–وعليه فإن الذي يظهر للباحث 
فإنه مل يتمَّ تريمينه باعتبار ما حيمله من قيمة يف ذاته وإمنـا   -افتراض كونه متقوَّمًا يف نفسه

  .باعتبار ما حتتاج إليه سابك من متويل
 -حىت وإن كان فيها شئ من تقييـد امللكيـة  –غم أن األصل يف العقود والشروط ر .4

الصحة واللزوم، إال إن الشروط ال  اشُتِرطت على محلة الصكوك يف هـذا العقـد   
باإلضافة إىل النظر إىل اهليكلة مبجملها تؤكِّد أن العقود ال  اشتملت هيكلة اإلصدار 

 .آثارها الشرعيةعليها صورية غا مقصودة حلقائقها و

 : ومن هذه القيود والشروط املفروضة على محلة الصكوك

 " ُّلن يكون لوكيل محلة الصكوك، أو أليٍّ من محلة الصكوك حتت أي ظرف أي
حقٍّ يف بيِع أيٍّ من موجودات الصكوك، أو التصرف هبا بأي شكل آخر إال وفقًا 

 (1)".لتعهد الشراء

 " ( أ)ال خيول أي حامل صـكوك احلـق يف   إن حتويل ملكية موجودات الصكوك
تسـلُّم أو  ( ب)، القيام بتسويق أو بيع أي منتجات ينتجها أي طرف مقابل حمدد

 (1)".طلب أي منتجات من املصِدر أو أي طرف مقابل حمدَّد
من دالئل الصورية يف هذا اإلصدار أن محلة الصكوك لو اجتمعوا واتفقوا على إجراء  .3

شـركة  )ر أو أحكامه فإنه لن ينفذ إال مبوافقة املصـِدر  أي تعديل يف شروط اإلصدا
حيتـوي  : اجتماعات محلة الصكوك: "، حيث نصت نشرة اإلصدار على اآليت(سابك

إعالن الوكالة على أحكاٍم لعقد اجتماعات محلة الصكوك للنظر يف األمور املتعلقـة  
لتعـديل أو  ميكن إجراء ذلك ابالصكوك مبا يف ذلك تعديل أي نص هلذه الشروط، و

  (4)".واعتماده بقرار غا عادي اقتراحات أخرى معينة بعد موافقة امُلصِدر عليه

                                           
 (.13: )املرجع السابق ص (1)

 (.43: )املرجع السابق ص (1)

  (.15: )ص (4)
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يـٍل  أصبحت بطاقات االئتمان من أهمِّ مسات احلياة املدنية املعاصـرة، وأداَة دفـٍع ومتو  
، -كما يقال-شخصية يزيد انتشارها يومًا بعد آخر، بل إهنا قد َغَدت عملَة العامِل احملليَّة 

حيث أصبح هلا قبوٌل عاملي واسٌع النطاق، مما جعل مستِجدَّاهتا تتعاقب لتلبية االحتياجات 
 .امُلختِلفة، ولكسِب شرائَح أكرب من املستخدم  على مستوى العامل

كبا لبطاقات االئتمان مل يعد حيتاج إىل دليل؛ حيث إن منظمـة فيـزا   ولعل االنتشار ال
أكرير من ملياٍر وَسبِعِمائِة مليون بطاقٍة علـى مسـتوى    -حاليًا–وحدها يتبعها  (1)الدولية

مليون حملٍّ جتاري حول العامل، وأكرير من مليون ونصـف   18العامل، ُتقَبل فيما يزيد عن 
كما إنه قد ُنفَِّذ مـن خـالل   . ، يف أكرير من مائ  دولةاملليون من أجهزة الصراف اآليل

: عمليات تزيد قيمتها عـن  -م1008يونيو  40يف سنة واحدة فقط انتهت يف -شبكتها 
وأما منظمة ماستركارد فقد ُنفِّذ مـن   (1)أربعة تريليونات وثالمثائة مليار دوالر أمريكي،

على تريليون  ومخسمائة مليـار  م عمليات تربو قيمتها 1009خالل شبكتها خالل عام 
وعليه فإن حجم العمليات ال  ُنفِّذت من خالل هات  املنظَّمت  خالل  (4)دوالر أمريكي؛

   (3).اثين عشر شهرًا فقط يقارب ستة تريليونات ومثامنائة مليار دوالر أمريكي
االئتمان يف بطاقات  لشركاتديون املستهلك  األمريكيِّ  هذا وقد قدَّرت بعض اجلهات 

  (5).مليار دوالر 811م بأكرير من 1007هناية عام 

                                           
أهم شركت  متلكان شبكات مدفوعات دولية تعاجل عمليات بطاقات االئتمـان يف  " ماستركارد"و" فيزا"ُتَعدُّ  (1)

  .العامل
(2) 

Visa Inc. at a Glance; http://corporate.visa.com/_media/visa-fact-sheet.pdf  
(3) 

Corporate Overview; Master Card Worldwide; www.mastercard.com  
جتدر اإلشارة إىل أن هذه العمليات ال  متت من خالل شبك  فيزا وماستركارد تشمل عمليـات البطاقـات    (3)

  .عمليات بطاقات الصراف اآليل: االئتمانية وغاها، مريل
 : موقع اجلزيرة نت على الرابط اآليت: ينظر(5)

www.aljazeera.net/NR/exeres/C1A891AD-E3-594E1B-A9C9-BD01BFC10419.htm  

http://corporate.visa.com/_media/visa-fact-sheet.pdf
http://www.mastercard.com/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C2A986AD-E583-4E1B-A8C8-BD06BFC20368.htm
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أن  -لبنك املركزيا-مؤسسة النقد العريب السعودي بيانات  تظهرأما الواقع احمللِّي، فقد أ
، حـىت  يف املائة 103ارتفع  م1009و م1004عدد بطاقات االئتمان الصادرة ب  عامي 
وثالمثائة ألـف   مليون 11 م ما يقارب1009بلغ عدد البطاقات الصادرة حىت هناية عام 

كما أظهر التقرير اخلامس واألربعون ملؤسسة النقد أن قروض بطاقات االئتمان  (1)بطاقة،
 (1).م1009يف اململكة قد بلغت تسعة مليارات ومخسمائة مليون ريال يف عام 

االئتمـان  هذا وسيشتمل هذا التمهيد على مدخٍل عامٍّ خمتصٍر يتضمَّن تعريف بطاقـات  
 .باعتبارها مركَّبًا إضافيًا، وتعريفها باعتبارها َعَلمًا وَلَقبًا، وبياٍن ألهمِّ أنواعها

 

                                           
 : صحيفة االقتصادية، على الرابط اآليت: ينظر (1)

www.aleqt.com/01/01/1008/article_147118.html   
، اإلدارة العامـة  "م1008هـ 1340أحدث التطورات االقتصادية "التقرير السنوي اخلامس واألربعون : ينظر (1)

  (.14: )لألحباث االقتصادية واإلحصاء، مؤسسة النقد العريب السعودي ص

http://www.aleqt.com/2009/06/06/article_237119.html
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 تعريف بطاقات االئتمان
 

 تعريف بطاقات االئتمان باعتبارها مركَّباً إضافياً: أوالً
 

  .الصَّغاة ، وهي تعين الّرقعة أو الَوَرقَةِكتابة، على وزِن مجع ِبطاقة :يف اللغة البطاقات
 ُةالِبطاُق: وقال غاه (1)عن ابن اأَلعرايب، ؛الَوَرقُة: الِبطاقُة: "-رمحه اهلل–ابن منظور  يقول
ه، وِإن كان متاعـًا  ما جتعل فيه، ِإن كان عينًا فوْزُنه َأو عدُد ُيرْيَبُت فيها ِمْقداُر صغاٌة ُرْقعٌة
  (1)."همِنَث ، وفيها رقُموِبيف الريَّ غاة تكوُنقعة الصَّالرُّ: الِبطاقُةو، ...هفقيمُت
 -رضي اهلل عنـهما –الذي رواه عبداهلل بن عمرو  املشهور طاقِةالِب حديِثقد َوَرَدت يف و

أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده : فتخرج له ِبطاقة فيهاڇ: ، وفيه عن رسول اهلل 
 ُعفتوَض ،مظَلإنك ال ُت: الت؟ فيقولطاقة مع هذه السجالِب ما هذِه يا ربِّ: فيقول، ورسوله

 (4).ڇت البطاقةَلُقجالت وَثالسِّ فطاشِت ،يف كفة ُةطاَقو الِب ٍةفَّيف ِك الُتِجالسِّ
 

  .اّتخذه أمينًا: أي ؛ائتَمنه على كذا :قالالريَِّقُة والطَُّمأِنيَنة، ُي: االئتمان يف اللغة
وَأِمنُت الرَُّجَل َأْمنًا وَأَمَنًة وأمانًا؛ فهو ُمؤَتَمن، . عىًن واحدوأمََّنُه تأمينًا، وائَتَمَنُه، واستْأَمَنُه مب

فهو أمٌ  إذا صـاَر   ،ُل أمانًةُجن الرَّمواألمانُة خالف اخليانِة وهي مصدُر َأ. وِضدُّه مؤَتِمن

                                           
ّسابة من أئّمة الّلغة، عارف باألدب، أبو عبد اهلل حمّمد بن زياد اهلامشي املعروف بابن األعرايب، ن :ابن األعرايب (1)

ينظر . هـ141: أمساء اخليل وفرساهنا، ورسالة يف البئر، توّفي سنة: راوية لألشعار حافظ هلا، من كتبه املطبوعة
/ 1)، وبغية الوعاة يف تراجم الّلغوّي  والّنحـاة، الّسـيوطي   (197/ 10)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : يف ترمجته
105). 

 .(91 -95/ 15( )بطق) :تاج العروس، الزبيدي، مادة: ، وينظر(104/ 1) (بطق) :، مادةلسان العرب (1)
ما جاء فيمن ميوت وهو : اإلميان، باب: ، والترمذي يف السنن يف كتاب(571/ 11)رواه اإلمام أمحد يف املسند  (4)

: الزهد، باب: وابن ماجه يف كتاب، "هذا حديث حسن غريب: "وقال( 15 -13/ 5)يشهد أن ال إله إال اهلل، 
: وقال( 33/ 1)اإلميان : ، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب(171 -171/ 5)ما يرجى من رمحة اهلل يوم القيامة 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن "هذا حديث صحيح مل خيرج يف الصحيح ، وهو صحيح على شرط مسلم"
  .(489/ 4)ابن ماجة 
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 ڀ ژقوله تعـاىل   ذلك ومن . م ُسّمي ما تأَتِمُن عليه صاحَبك أمانًة ،هذا أصلها .كذلك

  (1). ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
أْي يأمتُنه  (1)؛ڇٌنمْؤَتَم ُناملؤذِّڇ: قال أن النيب  كذلك ما جاء يف حديث أيب هريرة و

 وصـومٍ  فيعَملون على أذانه ما ُأمروا به من صـالةٍ  ،الناُس على األوقاِت ال  يؤذِّن فيها
  (4).وِفْطٍر

له " االئتمان"مصطلَح أن  -واهلل أعلم–ال يظهر للباحث : االئتمان يف االصطالح الفقهي
وهبذا االعتبار فقد يسَتعِمُل الفقهاُء  (3)استعماٌل فقهيٌّ خاص يزيد عن معناه اللغوي العام،

لفظ االئتماِن يف معىن الريِّقة الباعرية على تسليِم املاِل للغا، سواء بغرِض التَّصرُِّف يف عـِ   
 (5). العارية، وحنِو ذلكاملاِل كما يف القرض، أو بغرض التصرف يف املنفعة كما يف

 
 : االئتمان يف االصطالح االقتصادي واملصريف

 : ، وقد ُعرِّف بتعريفات ِعدَّة، منها(Credit)االئتمان ترمجة للمصطلح 
  (1)".انتقال قوٍَّة شرائيٍَّة من ِجَهِة الدَّائن إىل جهة املدين" -

                                           
  .(194): ية، اآلالبقرةسورة  (1)
ما جيب على املؤذن من : الصالة، باب: ، وأبو داود يف السنن يف كتاب(395/ 13)رواه اإلمام أمحد يف املسند  (1)

ما جاء أن اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن : ، والترمذي يف السنن يف أبواب الصالة، باب(154/ 1)تعاهد الوقت 
، وابن خزمية يف (340/ 1)فضل التأذين على اإلمامة : ة، بابالصال: ، والبيهقي يف السنن يف كتاب(301/ 1)

، وقال الزيلعي عـن  (15/ 4)لألئمة بالرشاد  ذكر دعاء النيب : اإلمامة يف الصالة، باب: صحيحه يف كتاب
ريرة مبا أخرجه أبو داود والترمذي عن أيب ه ،به للشافعي أن املأموم ال يعيد جُّومما حيَت: "احلديث يف نصب الراية

عن أيب هريـرة   ...لكن رواه أمحد يف مسنده  ،ويف سندمها اضطراب ،ڇاإلمام ضامنڇ: قال أن رسول اهلل 
/ 1)إرواء الغليـل  : ، وصححه األلباين يف مواضع ِعدَّة، منـها (58 -59/ 1" )وهذا سند الصحيح ،مرفوعًا
141.) 

 -144/ 1)معجم مقاييس اللغة، ابـن فـارس   ، (510/ 15)هتذيب اللغة، األزهري : يف( أمن) :ينظر مادة (4)
  (.199 -193/ 43)، تاج العروس، الزبيدي (31/ 1)، املغرب يف ترتيب املعرب، املطرزي (143

  .الذي سبقت اإلشارة إليه يف التعريف اللغوي آنفًا (3)
  (.7/ 4)حبوث يف فقه املعامالت املصرفية، جمموعة دلَّة الربكة : ُينظر (5)
  (.10: )عادل عبد الفضيل عيد ص/ ان واملداينات يف البنوك اإلسالمية، داالئتم (1)
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حيتاج إليها يف مزاولة قدرة شخٍص على احلصول بطريِق االقتراض على األموال ال  " -
  (1)".نشاطه

نظرًا للريقة الـ    ،معيٍَّن ماٍل له استعماَل ملن يطلب منه أن جييَز مصرٌف يقطعُه التزاٌم" -
 (1)."ههبا حنَو يشعُر

مبلغ القرض يريبت يف ذمة ض؛ حيث إن فاالئتمان أقرب إىل الدَّين منه إىل القروعلى كلٍّ 
االئتمان فإنه جَمرَُّد منِح الُقدَرِة على االقتراض يف حدوٍد ، أما ح  قبضهمن املقترض كاماًل 

 . معيَّنة، وال يريُبُت يف ذمَّة من ُمِنَح االئتمان إال ما يسحبه حقيقة من حدِّه االئتماين
 

                                           
  .املرجع السابق (1)
  (.540: )القري ص علي حممد /د، بطاقات االئتمان غا املغطاة (1)
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 تعريف بطاقات االئتمان باعتبارها علَماً ولقباً: ثانياً
 

قتصادي  واملصرفيِّ  والقانوني ، إال عند الفقهاِء واالتعددت تعريفات البطاقات االئتمانية 
 :إهنا تدور يف فلٍك واحد، ومن أبرز هذه التعريفات

 
: أهنـا من  -التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي- الدويل جممع الفقه اإلسالمي ما عرَّفها به -

 ،(حامل البطاقـة ) أو اعتباريٍّ طبيعيٍّ لشخٍص( البنك امُلْصِدر) ُهُرمصِد يعطيِه ٌدَنمسَت"
 ،(التاجر) َدَنممن يعتمد املسَت ،أو اخلدمات لِعالسِّ ه من شراِءُنميكِّ ،بينهما بناًء على عقٍد

ر، صِدامُل من حساِب فُعفع، ويكون الدَّبالدَّ ِراملصِد التزاَم ِهِنلتضمُّ ؛حااًل مِنالريَّ دون دفِع
 بوية علـى جممـوعِ  ر فوائَد ُضها يفِر، وبعُضدوريَّة ها يف مواعيَدعلى حامِل  م يعوُد
 (1)."ض فوائدها ال يفِراملطالبة، وبعُض من تاريِ، ٍةَدحمدَّ ٍةفتردفوع بعد امَل غِا الرصيِد

 

بطاقٌة تتضمُن معلوماٍت معيَّنة مـن  : "ومن التعريفات القانونية لبطاقات االئتمان أهنا -
نكًا أو مؤسسـة  اسِم حامِلها ورقِم حساِبه، ُتصِدُرها جهاٌت معيَّنٌة، عادة ما تكون ب

مالية، حيث متكِّن حامَلها من سداِد قيمِة مشترياته عن طريقها؛ حبيث تقـوم اجلهـة   
املصِدَرُة بتعجيِل وفاِء قيمة امُلشَتريات للتاِجرِِ، على أن َتسَتِردَّها الحقًا من احلامِل على 

  (1)".دفعات، مضافًا هلا عمولة أو فائدة متفق عليها

 
هي بطاقة بالستيكية ذات خصائص معيَّنة، صـادرة عـن   : "فيةومن التعريفات املصر -

مؤسَّسة مالية أو مصرفيَّة، ُتسَتخَدم كوسيلِة تعامٍل ِعَوضًا عن النقود، ويستطيع حاملها 
أن يتمتَع بواسطتها باخلدمات املالّية، إضافًة إىل إمكانية استفادته من االئتمان املمنوح 

                                           
الصادر يف الدورة الريانية عشرة ال  ُعِقدت بالريـاض يف عـام   ( 11/ 1) 109: وذلك ضمن قراره ذي الرقم (1)

  .هـ1311
  (.15: )ص فداء احلمود/ النظام القانوين لبطاقة االئتمان، القاضي (1)
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ا؛ وذلك لتلبيِة حاجاته املخَتِلفِة، وهي مبرياَبِة فتِح اعتماٍد مبوجِبها يف املصِرف امُلصِدر هل
مببلٍغ معيَّن ملصلحِة صاحِب البطاقة، إذ يستطيع هذا األخا الوفاَء بقيمِة مشترياته من 

 (1)".السَِّلع ال  حيُصُل عليها لدى التُّجَّاِر املتعاقدين مع املصرف لقبول هذه البطاقة

 
ـ  االئتماينِّ للدفِع ٌةدوليَّ أداٌة" :أهنادية لبطاقات االئتمان ومن التعريفات االقتصا - دار، امُل

 ها من إجراِء، ناجتة عن عقد ثالثي، تصدر من بنك جتاري، متكِّن حامَلعامٍّ نطاٍق ذاُت
  (1)".خاصة على خدماٍت واحلصوِل ،ٍةخاصَّ عقوٍد

 

: يفات االئتمانية بأهناكما عرَّفها معجم منظمة ماستركارد املايل للمصطلحات والتعر -
ـ  تسهيالٍتخطِّ فع ال  تنطوي على الدَّ بطاقاِت من أنواِع نوٌع" متجـدِّدة،   ٍةائتمانيَّ

دفع الفاتورة بالكامل،  هل ال  تتيح املرونَةحلاملها ر وفِّكما إهنا ت ،اقةَطالِب حلامِل ممنوحٍة
 الفـاتورةِ  دفِع عدَم هاِريختحاِل ايٍَّة حمدََّدة، ويف زمن فترٍة خالَل أقساٍطعلى  دفِعها أو

فإن عليه سداَد حدٍّ أدىن من الدُّفعات، باإلضافِة إىل دفِعـه  ، شهٍر كلِّ هنايِة يف كاملًة
 (4)".غا املسدَّد على الرصيد املتبقي ًةماليًَّا رسوم

 
حلـدِّ  هذا وإن كاَن بعُض التَّعريفات آنفِة اإليراد أقرب إىل الشرِح والتَّوضيح منـها إىل ا 

والتعريف، إال إن األهم من ذلك هو تكوين تصوٍُّر عامٍّ عنها من خـالل سـرِد هـذه    
 .التعريفات املتعدِّدة، ذات األبعاِد الشَّرعيِة والقاُنوِنيَِّة واملصِرِفيَّة واالقتصادية والفنيَّة امُلخَتِلفة

 

                                           
  (.158: )العمليات املصرفيَّة والسوق املاليَّة، نوال مسعود ص (1)
  .(117: )ص حممد العصيمي/ د، البطاقات اللدائنية (1)

(3)
 Financial Glossary: Credit Terms & Definitions; MasterCard. 
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 (1)أنواع بطاقات االئتمان

ان آنفة الذِّكر يتبيَّن أنَّ أهم ما مييزها، كوهنا من خالل استعراض تعريفات بطاقات االئتم
متنح حاملها سقفًا ائتمانيًا ميكِّنه من االقتراض من خالل شرائه سلعًا أو خدمات، أو مـن  

 .خالِل سحِبه نقدًا من أجهزة الصرَّاف اآليل
ا إىل ومن هذا امُلنطَلق فإنه ميكن تقسيم بطاقات االئتمان من حيث آلية سداد مـديوِنيَِّته 

 : نوع  رئيَس 
 

 (Charge Card)املُدار بطاقات االئتمان غري : النوع األول
ـ املَتبطاقات االئتمان غـا  : هلذا النوِع من البطاقات أمساء ِعدَّة، منها ، وبطاقـات  دِّدَج

بطاقات االئتمان ال  متنح حاملها حدًا : واملقصود هبا. االعتماد، وبطاقات اخلصم الشَّهري
ًا ُيْمِكُنه اقتراُضه من خالِل شراِء السِّلِع أو اخَلَدمات، أو السَّحب النقدي،  م َيصُدُر ائتماني

كشُف حساٍب شهريٍّ مبقداِر ما اقتَرَضه حامُلها، وُيعطى مهَلَة سداٍد جيب عليه أن ُيَسدَِّد 
طلب لِبطاَقِة له كامل املديونية بعدها، فإذا مل يسدِّد بعد انتهاء مهلة السَّداد وجََّه ُمصِدر ا

، فإن مل ُيَسدِّد بعده ُألِغَيت بطاقته االئتمانية، وبدأ املصِدر يف اإلجراءات النظاميـة  تسديد
والقانونية ملطالبته بسداد املديونية، مع احتساب فوائد وغرامات تأخا عن املبَلـغ غـا   

ه ال يأخذ فوائد على املبَلغ وأمَّا إن كان ُمصِدُرها مصرفًا إسالمّيًا فإنَّاملسدَّد حىت تسديده، 
 . غا امُلَسدَّد

 
 
 
 

                                           
، بطاقات االئتمان واألسس القانونية، حممد (19 -17: )النظام القانوين لبطاقة االئتمان، فداء احلمود ص :ينظر (1)

، ضوابط البطاقات االئتمانيـة  (113 -108: )حممد العصيمي ص/ ، البطاقات اللدائنية، د(15: )سعودي ص
  (.11: )الصادرة عن اهليئة الشرعية لبنك البالد بالقرار ذي الرقم
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 االئتمان غري امُلدار اتسصائص بطاقمن أهم 
ـ الِب من حامـلِ  نسبٍة أيَّ للبطاقِة ُراملصِد ال يتقاضى البنُك .1 يات َرة علـى املشـتَ  طاَق

تـه  ة على مبيعاته أو خدماطاَقالِب التَّاِجر قاِبلمن  ل على نسبٍةه حيُصمات، ولكنََّدواخَل
 .بالبطاقة شراؤها ال  متَّ

االئتمان للجهة القابلة للبطاقة بسـداد أمثـان السـلع     سقِف يف حدوِد البنُك يلتزُم .1
واخلدمات، وهذا االلتزام بتسديد أمثان املبيعات واخلدمات شخصي ومباشر بعيدًا عن 

 .عالقة اجلهة القابلة للبطاقة حبامل البطاقة
البطاقة يف استرداد مـا دفعـه    حامِل َلَبِق ومباشٌر خصيٌّش للبطاقة حقٌّ املصدِر للبنِك .4

البطاقـة   ب  حامِل ئِةاِشالنَّ عن العالقِة لٌِّقسَتوُم ٌدرََّجُم ه يف ذلك حقٌّالبنك عنه، وحقُّ
 .م بينهمارَبالعقد امُل هلا مبوجِب ابلِةالَق واجلهِة

 

 (Credit Card)املُدار بطاقات االئتمان : النوع الثاني
النوُع من بطاقاِت االئتماِن كساِبقه، إال إنَّ مصِدر البطاقة خييُِّر حامَلها بعد صـدور   هذا

كخمسة يف –كشف حسابه الشهرّي ب  سداد املديونية بالكامل، أو سداد حدٍّ أدىن منها 
على  وجتِزئِة ما َبِقَي على أقساٍط شهريِّة ملّدة حمدَّدة، مع احتساِب فوائَد -املائة من املديونية
 .حىت إمتام تسديد كامل املديونيةاملبَلغ امُلقسَّط 

 
 امُلداراالئتمان  اتسصائص بطاقمن أهم 

ب   هاحامُل َخيَّرلسلع أو احلصول على اخلدمات ُياشراء استخدام البطاقة يف يف حال  .1
داد لسَّا تأجيِلوبَ  ، عليه فوائَدترتُِّب بدون  سماِحالفترة  خالل قَّاملستَحسداد الدَّيِن 
أما يف حال السحب النقدي فال مينح . ب فوائد عليهدة مع ترتُّفترة حمدَّ وتقسيطه على

ربوية، أما البنك اإلسالمي فال يرتب عليـه   مساح بل تترتب عليه فوائُد ها فترَةحامُل
 .فوائد

 .لدى مصدرهاجاٍر ال ُيشَترط للحصول عليها فتُح حساٍب  .1

 .ن غا املدار آنفة الذِّْكرهلا مجيع خصائص بطاقات االئتما .4



 

 

 

 :الفصل األول
الئتمان "بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد 

 "المدار
 

 :مباحثثالثة  وفيه
 

التعريااف ببطاقااات التقساايط ذات الاادين : األول المبحااث
 المتجدد
 بطاقات التقسيط ذات الدين المتجددحكم : الثاني المبحث
بطاقات التقسيط  ىحددراسة تطبيقية إل: الثالث المبحث

 ذات الدين المتجدد
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 :المبحث األول
ين المتجدد  التعريف ببطاقات التقسيط ذات الد 

 
 

كانت ُأوَلى بطاقات االئتمان ال  قّدمتها املصارف اإلسالمية لعمالئها من قبيل بطاقـات  
وذلك لكون  ؛(Charge Cards)االئتمان غا امُلدار ال  ال تتيح حلاملها تقسيَط املديونية 

طبيعتها الفنيَّة أقرب إىل األحكام والضوابط الشَّرعية من بطاقـات االئتمـان امُلـدار أو    
 . (Credit Cards)االئتمان املتَجدِّد 

إال إنه يف ظل املنافسة، وحاجة العمالء إىل بطاقات ائتمان توفِّر ميزة تقسيط املديونيـة،  
ت االئتمان هو األصـل واألغلـب يف بطاقـات    باإلضافِة إىل كوِن هذا النَّوِع من بطاقا

االئتمان وأكريرها رحبية؛ فقد سعت املصارف اإلسالمية إىل حماَولِة استحداث ِصَيغ وبدائل 
تتوافُق مـع أحكـام الشـريعة     (Credit Cards)لبطاقات االئتمان ذات االئتمان املدار 

املصِرَف يف الوقت نفِسه مـن  اإلسالمية، وتتيح حلاملها تقسيط مديونية البطاقة، ومتكُِّن 
 .االسترباح من تقسيِط الدَّيِن بصيغٍة مباحٍة

فكان أول هذه الصَِّيغ والبدائل ال  حظيت بتطبيقاٍت عملية ِعدَّة، وطرحتها املصـارف  
بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدِّد القائمة على التورُِّق وقلب الـدَّين،  : اإلسالمية هي

 .راسٍة يف هذا الفصل مبشيئة اهللوال  ستكون حملَّ د
، "بطاقات التورق املصريف الالحق: "تسمِّي بعض الدراسات هذا النَّوَع من البطاقات بـ

بطاقات االئتمـان  "و (1)،"بطاقات التورق الالحق للمداينة"و (1)،"بطاقات قلب الدَّين"و
 (4)".املعتمدة على التورق املصريف

                                           
  (.173: )بدائل البطاقة ذات االئتمان املتجدِّد، أسيد الكيالين ص: ينظر (1)
 .الصادر عن ندوة الربكة السادسة والعشرين( 11/3)القرار : ينظر (1)
  (.107: )حممد القري ص/ بطاقات االئتمان غا املغطاة ذات األقساط، د: ينظر (4)
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بطاقٌة ائتمانيٌَّة حيدُِّد هلا مصِدُرها سـقفًا  : البطاقات بأنه هذا وميكن تعريف هذا النوِع من
ائتمانيًا ميكُن حلاملها أن يقترضه من خالل شراِء السَِّلِع واخلدمات، والسحب النقدّي من 

ويف مواعيد دورية حمدَّدة حِتلُّ آجاُل سداِد مديونيِة البطاقِة، وخييَّـُر  . أجهزة الصراف اآليل
اقِة بَ  تسديِد كاِمِل املديونيِة نقدًا، وبَ  سداِد جزٍء يسِا منـها نقـدًا   عندها حامُل البط

وتأجيل سداِد الباقي وتقسيطه من خالل إجراء عملية تورٍُّق مصريفٍّ مع املصـِدر يَسـدَُّد   
 .حبصيلته ديُن البطاقِة احلالِّ

 

 : تصوير عمل البطاقة

بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدِّد القائمة "عمِل  هذا ولتمام التَّصوُّر فإنه ميكن إجياُز آليِة
  (1):يف اآليت" على التورُِّق وقلب الدَّين

 
 بعد الدراسة االئتمانية للعميل حيدُِّد املصِرُف سقف البطاقة االئتماين. 

  يوقِّع العميل اتفاقية البطاقِة، وما تشتمُل عليِه من شروٍط وأحكام، وحتدُِّد هذه االتفاقيُة
ة عمِل البطاقِة، وما يترتَُّب عليها من حقوٍق والتزامات، كالرُّسوم املختلفة املسَتَحقة آليَّ

ملصِدِر البطاقة، والسقف االئتماين للبطاقة، وآجاِل حلول الدَّيِن، وكيفية السداد، وغِا 
 .ذلك

 هلا يف متكُِّن البطاقُة حامَلها من االقتراِض يف حدود سقفها االئتماين، من خالل استعما
شراِء السَِّلِع واحلصوِل على اخلدمات، باإلضافة إىل متكينه من السحب النقدّي مـن  

 .أجهزة الصراف اآليل

  ُيرِسُل املصِرف كشَف حسـاٍب   -شهريٍَّة يف األعم األغلب–يف مواعيَد دوريَّة حمدََّدة
تفصيٍل بالعمليـات  حلامِل البطاقِة، يشتمِل على إمجايّل املديونيَّة املسَتحقَّة للمصرف، و

                                           
اه إمنا هو أبرز اخلطوات ال  تشتمل عليها آلية عمِل البطاقِة، وال  قد جيدُر التنبيه إىل أن ما سيورُده الباحث أدن (1)

إال إن اهلدف من إيرادها هو إعطاُء تصوٍُّر عام عن آلية عمل هذا . ختتلف بعض تفصيالهتا من مصرٍف إىل آخر
  .النوِع من البطاقات
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والذي  -هنايِة فترِة السَّماح–ال  متت خالل الفترة، باإلضافِة إىل موعِد حلوِل الدَّيِن 
عشرين يومًا من تاريِ، كشـِف  من عشرة إىل بعد مدٍة تتراَوُح  -يف الغالب–يكون 
 .احلساب

 ميُل بَ  سداد كامِل بعد انتهاِء فترِة السَّماِح، وحلول أجِل سداِد ديِن البطاقة، خييَّر الع
 .ويف هذه احلاِل ال يترتَّب عليه دفُع أية أعباٍء ماليٍَّة إضافية: مديونيَِّة البطاقِة نقدًا

وهو جـزٌء يسـٌا   –أن يسدَِّد حامُل البطاقة جزءًا من املديونيَّة نقدًا : واخلياُر اآلخر
تبقِّي فيمكن حلامِل ، وأما أغلب املديونية امل-يف األعمِّ األغلب% 7و% 4يتراوح ب  

البطاقِة تأجيُل سدادِه وتقسيطه من خالل إجراء عملية تورٍُّق مصريفٍّ مع املصِدر يَسدَُّد 
 :حبصيلته ديُن البطاقِة احلالِّ، وذلك من خالل اخلطوات اآلتية

  ميِلُكها املصِرف، توازي قيمُتها  -أو حصًة مشاعًة من ِسَلٍع–يبيِع املصرف سلعًا
 .َدْيَن البطاقِة احلاّل غَا املسدَّدالنقديَّة 

 : هذا ويتمُّ إنشاُء عقِد التَّورُّق وبيع السِّلع على العميل بإحدى الطُّرق اآلتية

حضوره إىل أحد من خالل مباشرة  السَِّلَع من املصرف حامُل البطاقِة يشتري -
عرب إحدى وسائِل  االتصال باملصرففروِع املصرف شخصيًا، أو من خالل 

  (1).(كاهلاتف، والفاكس، واإلنترنت)تصال احلديرية اال

طرفًا ثالريًا على  -منذ توقيعه اتفاقية إصدار البطاقة-البطاقة  يوكِّل حامُلأو  -
ليقوم بالنيابة عن  ؛(حماماة مكتِبك)تنسيٍق وعالقٍة مع املصرف مصِدِر البطاقة 

 .من املصرفالسَِّلِع  حامِل البطاقِة بشراِء

ـ ُف من حامِل البطاقِة السلع باألجل بيعـًا فضـوليًا، ويعتَ  املصر يبيَعأن  -  ُرَب
إذا مل يعترض حامل البطاقـة   -كعشرين يومًا-التصرف نافذًا بعد مضيِّ مدٍة 

 .على العقد

                                           
يما يتعلق بتعامالت البطاقة الـ  تتسـم   هذه اآللية غا مطبقة من حيث الواقع العملي؛ لصعوبتها، وباألخص ف(1)

  . باملرونة والسرعة والتكرر
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    ُتباُع هذه السِّلع من العميل حامِل البطاقة بريمٍن آجل مقسَّط على عـدد مـن
، ومبقداِر الربح الـذي  -ين عشر شهرًاكاث–األشهر حمدٍَّد سلفًا يف اتفاقية البطاقِة 

 . وافَق العميل عليه يف اتفاقية إصداِر البطاقِة

  يتوىل املصِرُف بالوكالِة عن حامل البطاقة بيَع هذه السِّلع من طرفٍِ ثالث بريمٍن
 .نقدي

   يقوم املصِرف بناًء على تفويٍض سابٍق اشتملت عليه اتفاقية البطاقة باسـتخدام
 .ِة الناجتِة عن بيِع السَلع بتسديد املديونية احلالَّة للبطاقةالسيولِة النقديَّ

  ال  سبق تفصيل خطوات تنفيـذها -هذا ومن خالل تنفيذ عملّية التورق املصريف- 
مديونية البطاقِة على أقساٍط، مع استرباِح البنـِك نظـا    العميل قد أجََّل سداد يكوُن

 .تقسيط سداد املديونية

 ذكورة أعاله بشكٍل شهريٍّ يف حدود السَّقف االئتماين احملـدَّد  وتتكرَّر اخلطوات امل
 .للبطاقة
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 :المبحث الثاني
 حكم بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد

  
 

بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدِّد "بناًء على ما سبق يف املبحث األول من توصيٍف لـ
ليِة عمِلها؛ فإنَّ أبرَز املالحظات الشرعية الـ   ، وبياٍن آل"القائمة على التورُِّق وقلب الدَّين
 :اشتملت عليها هيكلتها ما يأيت

 
 قلب الدين: أواًل
 

إن مداَر هيَكَلِة هذه النوع من البطاقات الذي يقوم على تأجيِل سداد مديونية البطاقة ال  
-ا من خالل إنشاِء ديٍن جديد حلَّ أجُلها مقابَل زيادٍة يف مقداِر الدَّيِن، َيتَوصَُّل الدَّائُن إليه

فس، "ليس إال صورًة معاِصرًة من صوِر ما مسَّاه فقهاُء املالكيَِّة بـ  -عقد التورُِّق املصريف
من -الذي نصَّ مجٌع من أهل العلِم " قلِب الدَّيِن"ومتأخرو احلنابلة بـ  (1)،"الّديِن يف الدَّيِن

 (1).ربا اجلاهلية-نه حيلًة ظاهرًة، وذريعًة إىل الربا على حترمِيه؛ لكو -املتَقدِّم  واملتأخِّرين
  (4):ومن نصوص أهل الِعلم يف حترمِي هذه الصورة، وبياِن حكِمها ما يأيت

 وِرمن ُص لكم صورًة ُرونذُك: "-رمحه اهلل–عبداهلل بن عبدالرمحن أبا بط  : يقول الشي،
 ،مـريالً  ائٌةِم له على آخَر اس، إذا صاَرالنَّ ُضها بعأ يفعُلوطَّيف امُل ن، ذكرها مالُكْيالدَّ ِبقْل

                                           
، كفاية الطالب الرَّباين، املنويف املالكي، وحاشية الَعَدوي (199 -197/ 1)مناهج التَّحصيل، الرجراجي : ُينَظر (1)

  .(408 -409/ 4)عليه 
  .(113 -110: )نزيه محاد ص/ د.يف فقِه املعامالِت املاليَِّة واملصِرِفيَّة، أ: ينظر (1)
حكم قلِب الدَّين، واستشهد على  -يف املبحث الريالث من الفصل األول يف الباب األول–سبق وأن بيَّن الباحث  (4)

  .-فلتراَجع إن شئت–ذلك جبملٍة من نصوص أهِل العلِم 
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 ،ُرْشالَع: همبعُض كما يقوُل ،ٍلؤجَُّم بريمٍن عين سلعًةلكن ِب ،ما عندي نقٌد: قال ،ها منهَبَلوَط
 ها املشتري ويعطيِه م يبيُع ،نقدًا لة تساوي مائًةوعشرين مؤّج مبائٍة ه سلعًةفيبيُع ،َرَشاثنا َع
 ،إىل أجل ديناٍر مائُة ِلُجله على الرَّ يكوُن جِليف الرَّ: -رمحه اهلل - ها مائة؛ قال مالُكمثَن

إىل  ومخسَ  ، مبائٍةنقدًا ديناٍر ها مائَةمثُن يكوُن بعين سلعًة :ُنْيالذي عليه الدَّ ت قاَلفإذا حلَّ
ذلـك   َهِرإمنا َك: قال .ن عنهْوينَه لِمالِع ل أهُلومل يَز .حصُلال َي هذا بيٌع :أجل؛ قال مالك

 له آخـرَ  رُهَكالذي َذ ِلَجوىل إىل اأَلاأُل املائَة عنُه ُرؤخِّه، وُيِنه بعْيما باَع يه مثَنعِطه إمنا ُيألنَّ
 حديَث ُهشِبح، وهو ُيال يصُل كروٌهه عنه، فهذا َميف تأخِا دينارًا عليه مخسَ  ويزداُد، مدة
: نْيهم، قالوا للذي عليه الـدَّ ت ديوُنإذا حلَّ ، أهنم كانواِةاجلاهليَّ أهِل يف بيِع بن أسلَم زيِد

هم، وزادوهـم يف  وِقفإن قضى أخذوا، وإال زادوهم يف حُق ي؛رِبوإما أن ُت ،يِنقِضإما أن َت
 عطيِهما ُيإنَّ: هعندهم، وقوُل ٌمفيما هو حمرَّ بالكراهِة كرياًا روَنيعبِّ ُفَلوالسَّ (1)؛ل، انتهىاألَج
رمحه - ها مائة، وأخرَبمثَن ه، ويعطيِهِاها على َغيبيُع لعِةمشتري السِّ أنَّ: ه، يعينما باَع مَنَث
 (1)".عن ذلك وَنمل يزالوا ينَه العلِم أهَل أنَّ: -اهلل

نه إف رًاعِسوكان ُم ،عليه ُنْيالدَّ لَّذا َحإوكذا : "-رمحه اهلل–ويقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
 فهـذه املعاملـةُ   حاٍل لِّوبُك .املسلم  فاِقباتِّ عليِه ِبقْلبال ُهإلزاُم وال جيوُز ،ُهنظاُرإ جيُب
 فاسـدةٌ  هي معاملٌة جٍلىل َأإمنها  راهم بأكريَرالدَّ د هبا بيُعقَصُي ها من املعامالت ال وأمرياُل
  (4)".ٌةيَِّوَبِر

 فأعَظُم أنواِع الرِّبا قلُب الـدَّْيِن علـى  : "-رمحه اهلل–ويقول الشي، عبدالرمحن السعدي 
فمن حلَّ دْيُنـه  . املدين ، سواٌء َفعَل ذلك صرحيًا أو حتيُّاًل؛ فإنه ال خيفى على ربِّ العامل 

على غرمِيه ُألِزم بالوفاِء إن كان من املقتدرين، ووجَب على صاحِب احَلقِّ إنظاُرُه إن كان 
أن تسـتدين  ال أرضى أن يبقى مايل يف ِذمَِّتك بال مصَلحة، فإما : من امُلعسرين؛ فلو قال

منِّي وتوفيين الدَّْين القدمي، أو تقترض يل؛ أُلَجدِّد ذلك الدَّين بعد الوفاء فقد جترََّأ على إ ٍم 

                                           
  .(104/ 1)املوطَّأ برواية حيىي اللَّيريي : ُينَظر (1)
  .(119 -117/ 1)ة الدُّرر السَِّنيَّ (1)
  .(349/ 18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية  (4)
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عظيم؛ فإن املقصوَد بذلك مضاعفة يف ِذمَِّة امَلِدين بذلك التَّحيُّل الذَّميم، فإنه لوال َقْصـُد  
  (1)".الَوفاِء ما استداَن منه دينًا جديدًا

 
 :مناقشة

 :قش الدليل مبا يأيتنو
 
أن دخوَل الدائِن يف مداينٍة جديدة مع املدين ال يكون من : والذي يفهم من كتِب احلنابلة"

قلِب الدَّْين املمنوع إال إذا كان املدين معسرًا؛ ألن علَة املنِع ال َتَتحقَّق إال يف هذه احلالـة؛  
ملا فاَت من ربٍح يف الدَّين القدمي املمطوِل  إذ يكوُن جزٌء من الرِّبِح يف الدَّيِن اجلديِد مقاِباًل

، وهـي عـ  ربـا    "زد يل يف األجل، وأزيد لك يف الدَّين"بسبِب اإلعسار؛ فتؤوُل إىل 
أما إذا كان املدين مليئًا باذاًل للدَّين غَا معسٍر وال مماطـل؛  . اجلاهلية امُلجَمع على حترميه

ليها تعلُُّق ديٍن جديٍد يف ذمَِّته ليَس مـن قلـِب   فالدخول معه يف معاملٍة جديدٍة يترتَُّب ع
  (1)".الدَّْين

 
 :اإلجابة عن املناقشة

 :أجيَب عن هذه املناقشة بأوُجٍه عدَّة، منها
 
اتِّفاَق الصَّحابِة على حترمِي َقْلب الدَّْين علـى   -رمحه اهلل–نَقَل شي، اإلسالم ابن تيمية  .1

ب  املتأخِّرين يف حكمه،  م رجََّح التَّحرمي يف ذلك؛  املوِسر، وَذَكَر أنَّ اخلالَف إمنا هو
ذا إف ،ُلجَّاملَؤ املاُل جِلعلى الرَّ لُه يكوُن َلُجالرَّ أنَّ ِةاجلاهليَّ با يفالرِّ أصُل: "حيث يقول

 األجـل وزاد هـذا يف   هذا يف اَداه وإال َزَفن َوإف ؟ريبأتقضى أم ُت :قال له ُلاألَج لََّح
فيه  فهذا تنازَع ؛أخرى لوا مبعاملٍةو لكن توسَّ ،هذا هو املقصود ا كاَنذ، وأما إ..املال

                                           
  .(454: )الفتاوى الّسعدية ص (1)
  (.110: )حممد القري ص/ بطاقات االئتمان غا املغطاة ذات األقساط، د (1)
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 منا األعماُلإف ،مأن هذا حمرَّ فلم يكن بينهم نزاٌع حابُةا الصَّوأمَّ ،املتأخرون من املسلم 
 معسرًا وكان الغرمُي ُنْيالدَّ لَّذا َحإوأما .. مشهورة عنهم بذلك كرياٌة واآلثاُر ،ياِتبالّن
 ،هإنظـارُ  ُببل جِي -هااِْوال َغ بالقلب ال مبعاملٍة-ب ِلْقاملسلم  أن َي مجاِعإز بُجمل َي
وال مـع   ِهال مـع يسـارِ   ىل القلـبِ إ فال حاجَة ؛كان عليه الوفاُء موسرًا كاَن وإن

  (1)".هإعساِر
 فمفاُد كالِم ابـنِ : "نزيه محَّاد بقوِله. د.وقد علَّق على هذا النَّص صاحب الفضيلة أ

تيميَة هذا أنَّ الدُّخوَل يف هِذِه امُلعامَلِة إذا كان املدْيُن موسرًا حمظوٌر أيضـُا باتِّفـاِق   
وكذا يف َنَظـِرِه   -وإن كان هناك خالٌف يف َحْظِرِه ب  الفقهاِء املتأخِّرين–الصَّحاَبِة 

ذلَك يعين ُحْرَمـَة  واجتهاِده، حيُث إنَُّه أوجَب على املديِن املوِسِر املبادرَة إىل الوفاِء، و
 (1)".ترِك الَوفاِء واللُّجوِء إىل هذِه املعاملِة يف رْأِيه

هذا وإنَّ مما يُدلُّ على أنَّ ما حكاه شيُ، اإلسالم من اتفاِق الصَّحابِة علـى التَّحـرمِي   
كوُنه أورَد اإلمجاَع على : وخالِف املتأخِّرين إمنا هو يف ُحكِم قلِب الدَّيِن على امُلوِسر

رمِي قلِب الدَّْيِن على امُلعِسر يف السِّياِق نفِسه ويف الفتوى ذاِتها؛ فكانـت حكايـة   حت
خالف املتأخرين يف حق املوِسر حتمًا، كما إنه نصَّ يف موضٍع آخَر مـن جممـوِع   

 احتاَل ِنإ: "الفتاوى على حترمِي قلب الدَّيِن ومل ُيَفرِّق ب  موسر أو معسر، حيث قال
 ،ز ذلـك ُجمل َي ؛ااَهَبِر يظهُر بصورٍة ويزيده ذلك يف األجِل ،مِنالريَّ ه يفعلى أن يزيَد

ـ  ،اهلل فيه القرآن با الذي أنزَلهذا هو الرِّ نَّإف ،لوَّاأَل يُنال الدَّإومل يكن له عنده  ن إف
 هـذا يف  ُهال زاَدإو ن قضاُهإف ي،رِبأو ُت يتقض :ِلاألَج لِِّحَم عنَد ِهلغرمِي يقوُل جَلالرَّ
  (4)".هنَتمن مل َي بقتاِل وأمَر ،ه ذلكورسوُل م اهلُلفحرَّ ،األجِل ه هذا يفوزاَد ِنْيالدَّ

حتـرمَي قلـب    -التابع لرابطِة العامل اإلسالمي-هذا وقد قرر اجملمع الفقهي اإلسالمي 
 . الدين أو فس، الدين يف الدَّيِن مطلقًا؛ سواًء أكان املديُن موسرًا أم معسرًا

                                           
  .(318 -319/ 18)املرِجع السابق  (1)
  .(114: )يَّة صيف فقِه املعامالِت املاليَِّة واملصِرِف (1)
  .(340 -318/ 18)جمموع فتاوى ورسائل شي، اإلسالم ابن تيمية  (4)
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من فس، الدين يف الدين املمنوع شرعًا كل ما  دَُّعُي: "صِّ القرار ما يأيتومما جاَء يف ن
، أو يكون ذريعـة إليـه   ،يفضي إىل زيادة الدين على املدين مقابل الزيادة يف األجل

 : ويدخل يف ذلك الصور اآلتية
فس، الدين يف الدين عن طريق معاملة ب  الدائن واملدين تنشأ مبوجبها مديونيـة   .1

: لى املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها، ومن أمريلتهاجديدة ع
شراء املدين سلعة من الدائن بريمن مؤجل  م بيعها بريمن حال من أجل سداد الدين 

فال جيوز ذلك ما دامت املديونية اجلديدة من أجـل وفـاء    .األول كله أو بعضه
؛ وسواء يف ذلك أكان منظمٍّ ٍءاملديونية األوىل بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجرا

 تعجيـلُ  راُدين األول حااًل أم مؤجاًل ُيوسواء أكان الدَّ ،املدين موسرًا أم معسرًا
ه من املديونية اجلديدة، وسواء اتفق الدائن واملدين علـى ذلـك يف عقـد    سداِد

املديونية األول أم كان اتفاقًا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الـدائن أم  
  (1)...".من املدين بطلب

، والذي (7/17) 159:  م أكَّد ذلك جممع الفقه اإلسالمي الدويل بقراره ذي الرقم
ّد من فس، الدين بالدين املمنوع شرعًا كل ما ُيفضي إىل زيادة َعُي: "جاء فيه ما نصُّه

ن فس، الدي :ين على املدين مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلكالدَّ
واملدين تنشأ مبوجبها مديونية جديدة على املدين  ب  الدائِن بالدين عن طريق معاملٍة

من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها، سواء أكان املدين موسرًا أم معسـرًا،  
 سداِد من أجِل حالٍّ ها بريمٍن م بيِع ٍلمؤجَّ وذلك كشراء املدين سلعة من الدائن بريمٍن

  (1)".ه أو بعضهكلِّ وِلاأَل يِنالدَّ
 

                                           
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الريامنة عشرة املنعقدة القرار الريالث الصادر عن  (1)

  (.لدينفس، الدين يف ا: )بشأن موضوع هـ13/4/1317-10مبكة املكرمة يف الفترة من 
 -آنف الـذكر –وقد صدر هذا القرار بعد صدور قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي  (1)

  .هـ1/1/1317 -19/5بقرابة الشهرين، وذلك يف الدورة السابعة عشرة ال  ُعِقدت بَعمَّان خالل الفترة 
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ال ُيسلَّم أنَّ هناك من يقوُل جبواِز قلِب الدَّْيِن على املوسِر بإطالق، بل إنَّ مـن قـاَل    .1
باجلواِز قيََّد قوَله بأن يقبَض املديُن السِّلعَة، أو الريَّمن يف السَّلم ويذهَب به،  مَّ إن شـاَء  

ش فإنَّه قد حصَل االتفاُق املسبق ب  الدائن وأما يف هيكلِة البطاقة حملِّ النقا. أوىف منه
واملدين على قلب الدين، ويتوىل البنك البيَع عن العميل والوفاء عنـه دون أن يسـلِّم   

 (1).العميَل الريمن

ل على قلبـه  ه التحيُّز لغرمِيُج، مل َيِرين على املعِسالدَّ فإذا حلَّ: "جاء يف الدرر السنية
م سَل، وأراد أن ُييًاِلوإن كان الغرمي َم (1)،ژ ەئوئ    ەئ ائ ژ: عليه، كما قال تعاىل

يه هبا يف ه، وال يوِفه، فليدفع إليه دراهم، ويقبضها البائع، ويذهب هبا إىل بيِتإليه ويعامَل
فيها مبا يشاء،  م أوفاه  يتصرُف أو يوم ، حبيُث ت عنده يومًاخَذها وَأَكاحلال، فإذا متلَّ

 (4)".ء اهلل تعاىلمنها، فهذا ال بأس به إن شا
 

 بيعالف وسَلال اجلمُع بنَي: ثانيًا
 

إنَّ هيكلَة هذا النوع من البطاقات مشتملٌة على اجلمِع ب  السَّلف والبيِع الذي هنى الـنيب  
 هي عالقـة ضـماٍن تـؤول    : حيث إن العالقة ب  مصِدِر البطاقِة وحاملها (3)عنه؛

اقِة مقترٌض من مصِدِر البطاقِة بسحبِه النقـدي  باستخداِم البطاقة إىل القرِض؛ فحامل البط
من أجهزة الصراف اآليل، وكذلك فإنه بشرائه السلع واخلدمات يقترض مـن مصـدر   
البطاقة، ويف الوقِت نفِسه فإنَّ مصِدَر البطاِقة قد تعاَقد مع حامِل البطاقِة عند إصدارها على 

نه سيجري معه عقَد تورق إما من خـالل  أنه إذا ما حلَّ الديُن ومل يوِف حامُل البطاقِة فإ

                                           
  (.80): عبدالرمحن األطرم ص/ بطاقات االئتمان، د: ينظر (1)
  .(190: )سورة البقرة، اآلية (1)

(4) (1 /119 .) 
  .ڇ وبيع ٌفسَل لُِّحال َيڇ قال  أن النيب -رضي اهلل عنهما-عبداهلل بن عمرو  كما يف احلديث الذي رواه (3)
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بيِع املصرف من حامِل البطاقِة ِسلعًا باألجل بيعًا فضوليًا، أو إجراء عملية التورق بالوكالة؛ 
  (1).وبذلك فإنَّ املصِدَر يكون قد مجع ب  القرض والبيع الوارد النهي عنه يف احلديث

 
 التورق املصريف: ثالثًا
 

اشتماُل هيكلتها  (1)إليها من رأى حترمَي هذا النوع من البطاقات من املالحظات ال  أشاَر
وهو ما رأِت اجملامع الفقهية، وعدٌد من هيئات الفتوى  (4)،(أو املنظََّم)على التورُّق املصريفَّ 

 (3).اجلماعيَّة حترميه
 

الـذي   فإنَّ -أبرزها وأمهها قلُب الدَّين–وبناًء على ما سبَق إيرادُه من إشكاالٍت شرعيٍة 
بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدِّد القائمة على التـورُِّق وقلـب   "يظهر للباحث حترمي 

 ".الدَّين
هذا وإنَّ حترمَي هذا النوع من بطاقات االئتمان هو ما ُيستفاُد مـن قـرار جممـع الفقـه     

 على املؤسسات: "، والذي جاَء فيه ما نصُّه(15/ 5) 148: اإلسالمي الدويل ذي الرقم
املالية اإلسالمية ال  تقدِّم بدائَل للبطاقِة غِا املغطَّاة أن َتلَتـِزم يف إصـدارها وشـروطها    

                                           
  (.17 -11: )املخالفات الشرعية يف بطاق  اخلا والتيسا االئتمانية، خالد الدعيجي ص: ينظر (1)
/ 4)مناقشات دورة اجملمع اخلامسـة عشـرة   : عجيل النشمي، ينظر/ علي السالوس، والشي، د/ الشي، د مريل (1)

180 ،189.)  
شراُء املستورِق سلعًة من األسواق احمللِّيَِّة أو : "بأنه( أو املنظََّم)عرَّف جممع الفقه اإلسالمي الدويل التورَُّق املصريفَّ  (4)

ترتيَب بيِعها، إما بنفسه أو بتوكيل غـاه، أو بتواطـِؤ   ( املمّوُل)بريمٍن مؤجٍل يتوىل البائُع الدَّوليَِّة أو ما شاهبها، 
  .(5/18) 178: القرار". املستوِرق مع البائع على ذلك، وذلك بريمن حالٍّ أَقلَّ غالبًا

الصادر عن اجملمع " التورق كما جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر"القرار املعنون بـ : ومن هذه القرارات (3)
هــ،  14/10/1313-18ال  ُعِقدت بتاري،  17: الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته

 18: الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي الدَّويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورتـه ( 5/18) 178: والقرار
الصادر عن اجمللس األورويب لإلفتاء والبحـوث يف  ( 1/18: )رهـ، والقرا5/5/1340-1ال  ُعِقدت بتاري، 

  .هـ19/7/1340 -9ال  ُعِقدت بتاري،  18: دورته
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بالضوابط الشَّرعية، وأن تتجنَّب شبهات الربا أو الذرائع ال  تؤدي إليه كفسـِ، الـدَّيِن   
  (1)".بالدَّيِن

علي بـن  . الشي، د: لوقد ذهب مجٌع من املعاصرين إىل حترمِي هذا النوِع من البطاقات مري
  (3).عبدالرمحن األطرم. والشي، د (4)عجيل النشمي،. والشي، د (1)أمحد السالوس،

 
 

                                           
حمـرم   18إىل  13، وال  انعقدت يف مسقط خالل الفترة مـن  اجملمع اخلامسة عشرةالقرار صادر عن دورة  (1)

  .هـ1315
  .(180/ 4)الدويل العدد اخلامس عشر من جملة الفقه اإلسالمي : ينظر (1)
  (.189/ 4)املرجع السابق : ينظر (4)
  (.91: )عبدالرمحن األطرم ص/ بطاقات االئتمان، د: ينظر (3)



        
 التقسيط ذات الدين المتجدد بطاقات  
 

 

375 

 
 
 

 :المبحث الثالث
 بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد ىحدإلدراسة تطبيقية 

 
 

بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدِّد القائمة على التورُِّق وقلـب  "إن من أبرز تطبيقات 
( أمانة)بطاقُة ساب أمانة االئتمانية، ال  طرحتها إدارة اخلدمات املصرفية اإلسالمية " ينالدَّ

يف البنك السعودي الربيطاين، وال  ستكون حملَّ دراسٍة تطبيقية يف هذا املبحث، من خالل 
 :  املطلب  اآلتي 

 

 توصيف البطاقة: املطلب األول

الدراسِة من خالل سرِد مقتطفاٍت من أهـمَّ مـا    سيعرُض الباحُث توصيَف البطاقِة حملَّ
اشتملت عليه شروط وأحكام اتفاقية إصدار البطاقة مما له عالقٌة حبكمها الشَّرعي،  م إجياز 

 :هيكلتها وآليِة عملها، وذلك على النحو اآليت
 

 "شروط و حكام اتفاقية إصدار البطاقة"مقتطفات من نصوص :  ولا 

 
بطاقة ساب االئتمانية املتوافقة مع أحكام الشريعة ال  تليب كافـة  لك اآلن  ُمساب يقدِّ"

 .احتياجاتك وتناسب أسلوب حياتك
ـ ببيِع البنُك يقوُم حبيُث ؛تعمل بطاقة ساب أمانة االئتمانية مبفهوم التورق  نـةً معيَّ عًاَلك ِس

 .ك كامل املبلغ املستحقسداِدعدِم عند  وليًاُضُف بيعًا ها البنُكميلُك
نك من شراء كل ما تريد والتسديد بأقساط شهرية مرحية ساب أمانة االئتمانية متكِّ بطاقة

 .من قيمة املبلغ املستحق% 3وميسرة تصل حىت 
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 شروط وأحكام اتفاقية إصدار بطاقة ساب أمانة االئتمانية 

    

ـ ِط( البطاقـة )بطاقة ساب أمانة االئتمانيـة  ( البنك)يصدر البنك السعودي الربيطاين   ًابق
 :للشروط واألحكام الواردة أدناه

 ُديقيَّ( حساب البطاقة)البطاقة فيما يتعلق بالبطاقة  حامِل حيتفظ البنك حبساب باسِم 184
عن  الناشئِة واملصاريِف سوِموالرُّ قديِةالنَّ ِفَلواخلدمات والسُّ البضائِع مشترياِت عليه قيمُة

امات أخرى حلامل البطاقة ناشئة مبوجـب  وأي التز ،(معامالت البطاقة)استخدام البطاقة 
ها البنك بسبب استخدام البطاقـة أو رقـم   ُدوأي خسارة يتكبَّ ،هذه الشروط واألحكام

 على آخِر طاقِةالِب ها على هذا النحو حلامِلقيُد ال  متَّ باملبالِغ كشٍف إرساُل وسيتمُّ. البطاقة
 7م من قبل حامل البطاقة بعد ِلسُتاكشف قد  ويعترب أي ،للبنِك البطاقِة حامُل ُهَغأبَل عنواٍن

 .أيام من إرساله من قبل البنك
غ احلساب حسبما يبلَّ يتم قيد قيمة مجيع معامالت البطاقة على حساب البطاقة بعملِة 184

ها علـى  قيـدُ  عملة احلساب فسيتمُّ غِا بعمالٍت ال  تتمُّ طاقِةالِب أما معامالُت ،هبا البنك
ه ُداحلساب بسعر الصرف وقت القيد الـذي حيـدِّ   ها إىل عملِةبعد حتويِلالبطاقة  حساِب

 .البنك من وقت آلخر
 
 :سداد معامالت البطاقة /5

إمجايل املستحق  تفاصيَل ن الكشُفويتضمَّ ،ًاشهرّي البطاقِة حساِب كشِف إرساُل يتمُّ 581
دي وكـذا احلـد   الشراء والسحب النق على حساب البطاقة املشتمل على مبالغ عملياِت

ق وحيـددها  من املبلغ املسـتحَ  وهو نسبٌة ،هسداُد ه البنك ويتعُ ُناألدىن للمبلغ الذي يعيِّ
 ُنالذي يتعيَّ التاريَ، الكشُف كما يتضمُن ،آلخر من وقٍت البطاقِة هبا حامُل ُغلَّويَب ،البنك

أدىن  حـدٍّ  أيَّ أيضـاً  لدفَعق ااألدىن للمبلغ املستَح احلدُّ ويشمُل ،للبنك املبلِغ حبلوله دفُع
 فـوقَ  مبلـغٍ  وأيَّ ،هسداُد سابق مل يتمَّ حساٍب كشِف من أيِّ الدفِع مستحقِّ ملبلٍغ سابٍق
 .طاقةالِب استخداِم يف دليِل ٌحرسوم أخرى كما هو موضَّ وأيَّ االئتماينِّ احلدِّ



        
 التقسيط ذات الدين المتجدد بطاقات  
 

 

377 

 فترِة خالَل ق عليه كاماًلستَحامل اإلمجايلِّ املبلِغ بسداِد البطاقِة حامِل عند قيام العميِل 581
 .ورقجرى التَّفال ُي السماِح
ه يف أو قبل سداُد قِّاملستَح األدىن من إمجايل املبلِغ احلدِّ بسداِد العميِل اكتفاِء يف حاِل 584

 بيعـاً  ها البنـكُ ميلُك نٍةمعيَّ ٍعَلببيع ِس ِقورُّالتَّ عمليِة بإجراِء يقوم البنُك .يوم االستحقاق
ـ مدَّ واحٍد بقسٍط قَِّحاملسَت اإلمجايلِّ ى من املبلِغقََّببقيمة ما َت البطاقِة على حامِل ًاوليُضُف ه ُت

 من جراِء ِةَلاحملصَّ املبالِغ مَن البطاقِة اِتمستحقَّ بسداِد والقياُم ،االستحقاِق من تاريِ، شهٌر
 .عن العميل نيابًة لِعالسَّ تلَك بيِع
ويف حالة عـدم اعتـراض    ،يف كشف حساب البطاقة التايل ِقورُّعملية التَّ ستظهُر 585

من تـاري، إصـدار كشـف     يومًا 10العميل حامل البطاقة على هذا التصرف خالل 
 .منه هذا إجازًة ُرَبعَتفسوف ُي ،احلساب
 10ـيف حال اعتراض العميل حامل البطاقة على عملية التورق خالل املدة احملددة ب 585
 وإعادِة ،البطاقة حامِل طلِب مبراجعِة البنُك يقوُم ،كشف احلساب إصداِر من تاريِ، يومًا
 البطاقـةِ  يف إيقاِف احلقُّ وللبنِك ،عليها فقط ِضَرللعملية املعَت والربِح ِقورُّالتَّ قيمِة كامِل

 .ق عليه كاماًلومطالبة العميل حامل البطاقة بسداد املبلغ املستَح
 ضي فتـرةِ ُم إال بعَد ِقورُّالتَّ بإجراءاِت ُذؤَخه فال ُييف مجيع األحوال املذكورة أعال 581
 .معسرًا البطاقِة ماح وأن ال يكون حامُلالسَّ
 لشـهرينِ  االستحقاِق عليه يف يوِم ِةقَّاملستَح املبالِغ البطاقة دفَع حامِل فشِل يف حالِة 587

 .لسداد معامالت البطاقة  ِقورُّالتَّ عمليِة عدم تنفيِذ وللبنِك البطاقُة ُفوَقمتتالي  فسُت
ال  تشـمل   ِقورُّعملية التَّ تنفيِذ بعَد عمليٍة على أيِّ البطاقِة حامِل اعتراِض يف حاِل 5،8

ـ  بقيمـةِ  ستكوُن البطاقِة إىل حساِب عاُدال  سُت املبالغ املعترض عليها فإن املبالَغ  ِةالعمليَّ
 .ها فقطض عليها ورحِبَراملعَت

 غراماِت بفرِض البنُك يقوُم قَِّحاملسَت املبلِغ عن تسديِد البطاقِة حامِل ِرتأخُّ يف حاِل 5811
 الغرامـاتِ  هـذهِ  حصيلَة بأنَّ علمًا ،ريال سعودي ملرة واحدة 100عليه مقدارها  تأخٍا
 .صةاملرخَّ ِةاخلايَّ إىل اجلمعياِت ُعدَفسُت
 



        
 التقسيط ذات الدين المتجدد بطاقات  
 

 

378 

 :الرسوم/ 6
وخيتلف مبلغ هذا الرسم  ،ا قابل لالستردادغ سنويٍّ بدفع رسٍم البطاقِة حامُل يلتزُم 181

 .باختالف فئة البطاقة
وقيـده علـى    ،نقديٍّ سحٍب عمليِة كلِّ مقابَل ثابٍت رسٍم باحتساِب البنُك يقوُم 181

ريال بغض النظر عن  100حساب البطاقة اخلاص حبامل البطاقة ويبلغ مقدار هذا الرسم 
 ".مقدار املبلغ احملسوب

 
 البطاقِة وآلية عملهاهيكلة : ثانياا 

من خالل تأمُّل شروط البطاقِة وأحكاِمها، ونشرِتها التسويقية ومرفقاهتا فإنه ميكن إجيـاز  
 :هيكلتها وآلية عملها يف اآليت

 
  وال  حتـدُِّد  شروط وأحكام اتفاقية إصدار بطاقة ساب أمانة االئتمانيةيوقُِّع العميل ،

حامِل البطاقِة -ليها من حقوٍق والتزامات على الطرف  آليَّة عمِل البطاقِة، وما يترتَُّب ع
 .-ومصِدرها

  متكِّن البطاقُة حامَلها من االقتراِض يف حدود سقفها االئتماين، من خالل استعماهلا يف
شراِء السَِّلِع واحلصوِل على اخلدمات، باإلضافة إىل متكينه من السحب النقدّي مـن  

 .أجهزة الصراف اآليل

  واخلـدمات   البضائِع مشترياِت قيمُة فيه ُدقيَّها ُتحامِل باسِمللبطاقِة  ًاسابحينشئ البنك
ال  اقترضها حامُل البطاقِة من مصدرها من خـالل اسـتخدامه    قديِةالنَّحوبات والسُّ
 .البطاقة

 ٍّوالذي يتضمن البطاقِة كشف حساِب يرسل البنُك إىل حامِل البطاقِة بشكٍل شهري ،
، وتفصياًل للعمليات املنفَّـذة بالبطاقـِة   على حساب البطاقةاملستَحقَّة  إمجايلَّ املديونية

احلد األدىن للمبلغ الذي خالل الشَّهر، كما يشتمل كشُف احلساِب على حتديِد مقدار 
ق حيددها املبلغ املستَح إمجايل منيساٌة  وهو نسبٌة- ،هسداُدعلى حامِل البطاقِة  يتعُ 
الـذي   التاريَ، الكشُف كما يتضمُن ،-يل املديونية احلاّلةمن إمجا% 3تبدأ من  البنك
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ما يسمَّى بنهايِة فترة السَّماح، أو هناية مهلة السـداد  – للبنك املبلِغ حبلوله دفُع ُنيتعيَّ
 .-اجملانية

  أي بعد انتـهاِء فتـرِة   –عند حلول أجِل سداِد ديِن البطاقة احملدَّد يف كشف احلساب
، خييَّر حامُل البطاقِة بَ  سداد كامِل مديونيَِّة البطاقِة نقـدًا؛  -دادالسَّماِح أو مهلِة الس

 .ويف هذه احلاِل ال يترتَّب عليه دفُع أية أعباٍء ماليٍَّة إضافية، وال ُتجرى عمليَّة التورق

  من مديونية البطاقـة   قِّاملستَح إمجايل املبلِغوأما إذا اختاَر العميُل سداد احلدِّ األدىن من
 نٍةمعيَّ ٍعَلببيع ِس ورٍقت عمليِة بإجراِء يقوم البنُكفقط، فس -دَّد يف كشِف احلساباحمل–
، قَِّحاملسَت اإلمجايلِّ ى من املبلِغقََّببقيمة ما َت البطاقِة حامِل من وليًاُضُف بيعًا ها البنُكميلُك

 مؤجٍَّل إىل قسط واحٍدبيعًا آجاًل بربح، ويكون أجل سداد عمليَِّة التورق مسَتحقًا يف 
 .االستحقاِق من تاريِ، شهٍر

  بناًء على التفويض املمنوِح للبنك مـن حامـِل   – مَّ يقوُم البنك بالوكالة عن العميل
 البنـكُ  دسـدِّ ببيِع السلع على طرٍف ثالـٍث،  مَّ يُ  -البطاقِة يف اتفاقيَِّة إصداِر البطاقِة

 .عن العميل نيابًة لِعالسَّ تلَك بيِع اِءمن جر ِةَلاحملصَّ املبالِغ مَن البطاقِة اِتمستحقَّ
 ويف حال عدم اعتراض العميل  ،ِقورُّعملية التَّ ستظهُر يف كشف حساب البطاقة التايل

فسـوف   ،من تاري، إصدار كشف احلسـاب  يومًا عشرينعلى هذا التصرف خالل 
اقة على عمليـة  البط اعترض العميل حامُللبيِع الفضويل، وأما إذا  منه هذا إجازًة ُرَبعَتُي

 مبراجعِة البنُك يقوُمفس ،كشف احلساب إصداِر من تاريِ، يومًا العشرينالتورق خالل 
 ،عليها فقـط  ِضَرللعملية املعَت والربِح ِقورُّالتَّ قيمِة كامِل وإعادِة ،البطاقة حامِل طلِب
ـ  البطاقِة يف إيقاِف احلقُّ وللبنِك ق غ املسـتحَ ومطالبة العميل حامل البطاقة بسداد املبل

 .عليه كاماًل

 يف هناية الشهر التايل سيتضمَُّن كشُف احلساب إمجايلَّ مديونيِة البطاقة، املشتملة على :
املديونية الناشئة عن عمليات الشراء والسحب النقدي املنفَّذة خالل الشهر، باإلضافة 

ها يف هناية الشـهر  ال  متَّ تنفيذ -ديُن عملية التورق–إىل مديونية عملية البيِع اآلجِل 
السابق؛ وعليه فيكون العميل ملزمًا بسداد احلدِّ األدىن من إمجايل املديونية كاملة، وأما 
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الباقي منها فبإمكانه تأجيل سدادها إىل شهٍر قادٍم بإجراِء عمليَِّة تورٍُّق جديدة، وبربٍح 
 . إضايف على كلِّ عملية تورُّق، وهكذا دواليك
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 م الشَّرعي للبطاقةاحلك: املطلب الثاني

 
بناًء على ما سبق من توصيٍف لبطاقِة ساب أمانة االئتمانية، وتفصيٍل هليكلتها وآليِة عملها، 

واهلل أعلـُم  –وبعد الدراسة والتأمل لشروطها وأحكامها فإنَّ الـذي يظهـُر للباحـِث    
 :حترميها؛ الشتماهلا على مجلٍة من املالحظات الشرعية، أبرزها -بالصواب

 
 الدَّين قلب .1

حيث إنَّ مداَر هيَكَلِة هذه البطاقة يقوم على تأجيِل سداد مديونية البطاقة ال  حلَّ أجُلها 
مقابَل زيادٍة يف مقداِر الدَّيِن، َيتَوصَُّل مصدُر البطاقِة إليه من خالل إنشاِء ديٍن جديد بإبرام 

 . عقد التورُِّق املصريف

أنَّ ما اشتملت عليه اتفاقية البطاقة يف املادة  -لصوابواهلل أعلم با–كما إنَّه يظهر للباحث 
يف مجيع األحوال املذكورة أعاله فال ُيؤَخُذ بإجراءاِت التَّورُِّق : "ونصها–منها  581الـ 

ال يغيُّر من احلكم شيئًا؛  -"إال بعَد ُمضي فترِة السَّماح وأن ال يكون حامُل البطاقِة معسرًا
ٌم مطلقًا؛ سواٌء أكان على موسٍر أم معسر، وسواٌء أكان برضا املديِن أم ألنَّ قلَب الدَّيِن حمرَّ

كمـا   -التابع لرابطِة العامل اإلسالمي-وهو ما أكده اجملمع الفقهي اإلسالمي  .بغِا رضاه
من فس، الدين يف الدين املمنوع شرعًا كل ما يفضي إىل زيادة  دَُّعُي: "جاَء يف نصِّ قراره
فسـ،  .. مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل يف ذلكالدين على املدين 

الدين يف الدين عن طريق معاملة ب  الدائن واملدين تنشأ مبوجبها مديونية جديدة علـى  
شراء املدين سلعة من : املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها، ومن أمريلتها

فـال   .حال من أجل سداد الدين األول كله أو بعضـه الدائن بريمن مؤجل  م بيعها بريمن 
جيوز ذلك ما دامت املديونية اجلديدة من أجل وفاء املديونية األوىل بشرط أو عـرف أو  

ين وسواء أكان الدَّ ،؛ وسواء يف ذلك أكان املدين موسرًا أم معسرًامنظمٍّ مواطأة أو إجراٍء
املديونية اجلديدة، وسواء اتفق الدائن واملدين  ه منسداِد تعجيُل راُداألول حااًل أم مؤجاًل ُي
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على ذلك يف عقد املديونية األول أم كان اتفاقًا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب مـن  
   (1).وقد سبق أن بيَّن الباحث حكم قلب الدين تفصياًل (1)...".الدائن أم بطلب من املدين

 
 ه اخلريغرامات التأسُّر يف سداد الدَّين، وصرفها يف أوج .2

 
يف حاِل تـأخُِّر حامـِل   : "من شروط البطاقة وأحكامها على اآليت 5811نصت الفقرة 

 100البطاقِة عن تسديِد املبلِغ املسَتَحقِّ يقوُم البنُك بفرِض غراماِت تأخٍا عليه مقـدارها  
ايَّـِة  ريال سعودي ملرة واحدة، علمًا بأنَّ حصيلَة هذِه الغراماِت سُتدَفُع إىل اجلمعياِت اخل

 ."املرخَّصة
أنَّ اشتراط دفِع املدين غرامًة ماليَّـة   -واهلل أعلم بالصواب–هذا وإنَّ الذي يظهر للباحث 

ألنَُّه يف حقيقته اشتراُط زيـاَدٍة علـى    (4)نظا تأخره يف سداد الدَّين شرٌط حمرٌَّم ال يِصحُّ؛
 . فيكون رباالدَّين نظا تأجيله، 

من وجهة –هذه الغرامة يف وجوه الِبرِّ واخلا ال يغيُِّر من احلكم  هذا وكوُن الّدائن يصِرُف
؛ ألنَّ حقيقَة األمِر أنَّ الدائَن قد أخذ من املديِن زيادًة على الدَّين بغضِّ النَّظِر -نظر الباحث

 . عن آلية صرفِه هلذه الزيادة
ى املديِن دفُعه، ودفع الزيادة علـى  كما إنَّ الربا كما حيُرُم على الدَّائِن أخُذه، فإنَّه حيُرُم عل

القرِض حمرٌَّم على املديِن سواٌء أدفعه للدائِن أم لغِاه إذا كاَن مشروطًا عليِه يف العقِد نظـَا  

                                           
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الريامنة عشرة املنعقدة القرار الريالث الصادر عن  (1)

  (.فس، الدين يف الدين: )بشأن موضوع هـ13/4/1317-10مبكة املكرمة يف الفترة من 
  .-فلااَجع إن شئت–وذلك يف املبحث الرياين من هذا الفصل، ويف الفصل الريالث من الباب األول  (1)
مـن ِوجهـة نظـر    –لكون املسألة ليست داخلًة يف صلِب البحث فإنَّ الباحث سيكتفي بإيراد القول الرَّاجح  (4)

  .مع أبرز من قال به -الباحث
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فمن زاَد أو استزاد فقد أرىب، ڇ: ويدلُّ على ذلك قوُل النيب  (1)التأخُِّر يف سداِد الدَّين،
 (1).ڇاآلخذ واملعطي فيه سواء

علـي القـره   . د.الشـي، أ : مجٌع من املعاصرين إىل حترمي هذا الشرط، ومنهموقد ذهب 
 (3).واهليئة الشرعية لبنك البالد (4)داغي،

 
 
 رسوم البطاقة السنوية، ورسوم السحب النقدي اليت تزيد عن التكلفة الفعلية .3

 
نصت شروط البطاقة وأحكامها على فرٍض رسوٍم سنويٍة، ورسوٍم على السحب النقـدي  

 :أجهزة الصراف اآليل تزيد عن التكلفة الفعلية، حيث جاء فيها من
يلتزُم حامُل البطاقِة بدفع رسٍم سنويٍّ غا قابل لالسترداد، وخيتلف مبلغ هذا الرسم  181"

 .باختالف فئة البطاقة
يقوُم البنُك باحتساِب رسٍم ثابٍت مقابَل كلِّ عمليِة سحٍب نقديٍّ، وقيـده علـى    181

ريال بغض النظر عن  100ة اخلاص حبامل البطاقة ويبلغ مقدار هذا الرسم حساب البطاق
 ".مقدار املبلغ احملسوب

عدم جواِز فرِض املصِدر رسـومًا   -واهلل أعلم بالصواب–هذا وإنَّ الذي يترجَُّح للباحث 
على اإلصدار أو التجديد أو السحب النقدي تزيد عن مقداِر التكلفة الفعلية للنفقات ال  

كبدها املصِدر نظا إصداِر البطاقِة أو السحب النقدي هبا؛ ألن تقدمي املصِدِر للخدمات يت
ذات العالقِة بإصداِر البطاقِة والسَّحِب النقديِّ مقتِرٌن بعقِد القرض؛ إذ إن ُمصِدَر البطاقـِة  

                                           
  .(511: )سلمان الدخيل ص/ املماطلة يف الديون، د: ينظر (1)
 .(17/ 1) الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: ، بابالبيوع :كتاب صحيحه يف رواه اإلمام مسلم يف (1)
  (.118 -119: )حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ص: ينظر (4)
ل اهليئة يف عضويتها عند توقيع هذا القرار على كـلٌّ مـن   هذا وتشتم(. 15: )قرار اهليئة الشرعية رقم: ينظر (3)

حممـد  / يوسـف الشـبيلي، ود  / عبدالعزيز الفوزان، ود/ عبداهلل العمار، ود/ د.أ: أصحاب الفضيلة املشاي،
  .العصيمي
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اخلـدمات  ملَتِزٌم بإقراِض حامِلها يف حدوِد سقِف االئتماِن املمنوِح له، بل إنَّ تقدمي هذه 
واملنافع إمنا هو تابٌع لَغَرِض البطاقِة الرئيس وهو اإلقراض؛ فيكون االسترباح من رسـوم  

داخاًل يف  -أي تقديرها مبا يزيد عن التكلفة الفعلية احلقيقية–اإلصداِر والسَّحِب النقديِّ 
 تقـدمي )؛ حيث إن عقد اإلجارة على عمـل  بيعالو ٌفَلَسعن اجلمِع ب  ال هني النيب 

، قد اقتَرن بإقراض مصِدِر البطاَقِة حلاملـها؛ فكـان   (األعمال املتقوَّمة من مصِدر البطاقة
 (1).االسترباح من رسِم إصدار بطاقِة االئتمان حمرَّمًا لذلك

 
 
 

                                           
  .-فلااجع إن شئت–سيدرس الباحث حكم هذه الرُّسوم تفصياًل يف الفصل الرياين من هذا الباب  (1)



 

 

 

 :الفصل الثاني
 رسوم الثابتةبطاقات التقسيط ذات ال

 
 :مباحثثالثة  وفيه

 

الرساوم ذات التعرياف ببطاقاات التقسايط : األول المبحث
 الثابتة
 الرسوم الثابتةبطاقات التقسيط ذات حكم : الثاني المبحث
التقسيط  دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات: الثالث المبحث
 الرسوم الثابتةذات 
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 :المبحث األول
 التعريف ببطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة

  
 

حترمي بطاقاِت االئتمـان   (1)الفتوى اجلماعية ملا كان حمّل اتفاٍق بَ  اجملامِع الفقهيَّة وهيئات
التقليدية ال  تتيُح حلاِمِلها تدوير االئتمان وتقسيط املديونيَِّة بفائدٍة ربوية؛ حبيث إنـه إذا  
حلَّت مديونية البطاقة ُأتيَح حلاملها تسديد جزٍء من الدَّيِن احلاّل نقدًا، وتأجيَل سداِد الباقي 

 . اجلزِء املؤجَِّل من الدَّيننظَا فوائَد يدفعها على 
ملا كاَن حملَّ اتفاٍق حترمي مريل هذا النَّوِع من البطاقات، فقد سعِت املصارُف اإلسالميَُّة إىل 
استحداِث بدائَل لبطاقاِت االئتماِن ال  متكُِّن حامَلها من تقسيِط مديونيَِّته، وكـان مـن   

 ".ةبطاقات التَّقسيط ذات الرُّسوِم الريابت: "أبرزها
أو -جتنُّـب جعـِل الفائـدة    " بطاقات التَّقسيط ذات الرُّسوِم الريابتة"وقد حاَوَل مهيكلو 

ُتسَتَحقُّ بعد ُثبوِت الدَّيِن يف ذمَِّة حامل البطاقة؛ حـىت ال   -الزيادة، أو ِعَوَض تأجيل الدَّيِن
 .يقعوا يف ربا اجلاهلية الذي ُينِظُر فيه الدَّائُن مديَنه مقابل زيادة

وِمحَوَر هيكلتها يقوُم " بطاقات التَّقسيط ذات الرُّسوِم الريابتة"يه فإنَّ الفكرَة الرئيسَة لـوعل
على تعجيِل دفِع ِعَوِض، أو مثِن تأجيِل وتقسيِط الدَّيِن، قبل أن يستدين حامـُل البطاقـِة   

صى مـا ميكـُن   ويريُبَت الدَّيُن يف ِذمَِّته، وذلك من خالِل وضِع حدٍّ ائتماينٍّ للبطاقِة هو أق
حلاِمِلها أن يقتِرَضُه هبا، وُيَحدَُّد مقداُر الِعَوض الذي يَودُّ مصِدُر البطاَقِة أن يأَخَذه نظـَا  

                                           
 109: قرار جممع الفقه اإلسالمي الـدويل ذي الـرقم  : حسب علِم الباحث واطالعه، ومن أمريلة ذلكوذلك  (1)

الصادر عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسـبة  " بطاقة احلسِم وبطاقِة االئتماِن"من معيار ( 4/4: )، والفقرة(1/11)
وصيات ندوة الربكة السادسة والعشرين من قرارات وت( 11/3: )واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، والقرار

لالقتصاد اإلسالمي، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة، ومن أمريلتـها الفتـاوى ذات   
  (.17198)، و(17111: )األرقام
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التقسيط وتأجيِل الدَّين على كامِل سقف البطاقِة االئتماينُّ يف صورِة رسوٍم يدفعها حامُل 
 .البطاقِة مقدَّمًا

ِعَوِض التأجيِل عـن   -"رسوٍم"حتت اسِم -فَع مقدَّمًا وعليه فإنَّ حامَل البطاَقِة يكوُن قد د
كامِل سقِف البطاقِة االئتماينِّ الذي ميكُن أن يقَتِرَضه، سواٌء اقترض بالبطاقِة أم مل يقترض، 
وسواٌء اقترض كامَل حدِّ البطاقِة االئتماينِّ أم بعَضُه؛ وبذلك فإنه ُيتاُح حلاِمِل البطاَقـِة أن  

 .اقته االئتمانية دون أيِّ زيادٍة تنشأ بعد ثبوِت الدَّيِنيقسط مديونيََّة بط
 

بطاقاٌت ائتمانيَّة تتـيُح حلاِمِلهـا   : هي" بطاقات التَّقسيط ذات الرُّسوِم الريابتة"وعليه فإنَّ 
تقسيَط مديونيَّة بطاقته دون أن تفَرَض عليه فوائد بعد ثبوِت الدَّين، إال إهنا تفِرُض رسومًا 

قدار السَّقف االئتماينِّ للبطاقة، يدفعها حامل البطاقِة اقتَرض بالبطاقـِة أم مل  ثابتًة ترتبط مب
 . يقترض

بطاقة القرض احلسن، والرسوم "هذا وتسمِّي بعُض الدِّراسات هذا النوع من البطاقات بـ 
  (1)".بطاقات االئتمان اإلسالمية ذات الرسوم العالية"أو  (1)،"املرتفعة

 : تصوير عمل البطاقة

يف " بطاقات التَّقسيط ذات الرُّسوِم الريابتة"هذا ولتمام التَّصوُّر فإنه ميكن تصوير آليِة عمِل 
 : املرياِل اآليت

     يعِرُض مصِرٌف إسالميٌّ بطاقًة ائتمانيًة تتيُح حلاِمِلها شراَء السَّـلعِِ واحلصـوِل علـى
حاملها على تقسـيِط   اخلدماِت والسَّحِب النَّقدي من أجهزِة الصَّراف اآليل، مع قدرِة

 .مديونيَِّة البطاقة دون زيادٍة على مقدار الدَّيِن

  على سبيل املريال–حَيدُِّد املصِرُف السَّقف االئتماينَّ للبطاقِة بعشرة آالِف ريال-. 

                                           
  (.114: )بدائل البطاقة ذات االئتمان املتجدِّد، أسيد الكيالين ص: ينظر (1)
  (.111: )حممد القري ص/ الئتمان غا املغطاة ذات األقساط، دبطاقات ا: ينظر (1)
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  نظـَا التأجيـل    -على سبيِل املريال–سنويًا % 11إذا كان املصِرف يريد أن يسترِبَح
  (1)ريال، 1،100: سيفِرض على البطاقِة رسومًا سنويًة مقدارهاوتقسيِط املديونيَّة فإنَّه 
ريال  400-، أو بشكل ربع سنوي -مائة ريال يف كل شهر–ُيقسُِّمها بشكٍل شهري 

رسوَم إصداٍر، أو رسوم جتديـِد  : وهكذا، ويسمي هذه الرُّسوم..  -كل ثالثة أشهر
وها من األمساِء ال  ال َتخَتِلـف يف  اشتراك، أو رسومًا إداريَّة، أو رسومًا دوِريَّة، وحن

 .حقيقتها

  ُيرِسل املصرف كشَف حساٍب يتضمَُّن مقداَر  -على سبيل املريال–يف هنايِة كلِّ شهٍر
 .مديونية حامل البطاقة، وتفصياًل هلا

 جزٍء  خييُِّر املصِدُر حامَل الِبطاقِة بِ  تسديِد كامِل املديونيَِّة املسَتحقَِّة نقدًا، وبَ  تسديِد
نقدًا وتأجيِل سداِد املتبقِّـي   -يسٍا يف العادة كريالثٍة يف املائة، أو مخسٍة يف املائة–منها 

 .على أقساٍط يف الشهوِر املقبلة دون زيادة

  وعليه فإنَّ حامَل البطاقِة بإمكاِنه تقسيَط املديونيَِّة مع عدِم إضافة مصِدِر البطاقة زيادًة
، ويف املقابل فإن املصرف قد -حامل البطاقة–ه يف ذمة املدين طارئة إىل الدَّين بعد ثبوت

استوىف كامل الرِّبِح الذي يريده، ولكن يف صورِة رسوٍم ثابتٍة سيستوفيها من حامـِل  
البطاقِة على كلِّ حال؛ اقترض حامل البطاقة هبا أم مل يقترض، وبغضِّ النظِر عن امِلقداِر 

 . الذي اقترضه حامل البطاقِة كذلك

                                           
  .ريال1،100% = 11×  10،000: عشرة آلف ريال؛ فيكون: ألن سقف البطاقِة االئتماينِّ يف املريال (1)
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 :المبحث الثاني
 حكم بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة

 
 

تبيََّن يف املبحث السابق أن امُلكوِّن األبرز يف هذا النَّوِع من البطاقات ما تشـتمُل عليـه   
عالية يستويف امُلصِدر من خالهلا فائدته على تقسيط القروض املقدَّمة  (1)هيكلتها من رسوٍم

وعليه فإنَّ مداَر احُلكِم على هـذا النـوِع مـن    . حلامل البطاقة من خالل بطاقِة االئتمان
ومـا يف  –حكم رسوِم اإلصداِر والتَّجديِد أو الرسـوم اإلداريـة   : البطاقات هو مسألة

 .ال  يستوفيها مصِدر البطاقِة من حاملها -حكمها
 : وقد اختلف املعاصرون يف حكم هذه املسألة على ثالثة أقوال

 
 : القول األول

: وهو ما ذهب إليه بعُض املعاصرين، مريل أصحاب الفضيلة. حترمُي أخِذ هذه الرُّسوِم مطلقًا
علـي  . والشـي، د  (4)والشي، عبداهلل بن بيـه،  (1)،-رمحه اهلل-بكر أبوزيد . الشي، د
  (3).السالوس

 
 

 :األولأدلة القول 

                                           
، ورسـوم إداريـة  رسوم اشتراك دورية، ورسوم جتديد، و ،رسوِم إصدار :تتنوَُّع هذه الرُّسوُم يف مسمَّياهتا بَ  (1)

  .وغاها من املسمَّيات
  .(11 -10: )بكر أبوزيد ص /بطاقة االئتمان، د: ينظر (1)
  (.131/ 4)الرياين عشر : جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد: ينظر (4)
  (.139/ 4)املرجع السابق : ينظر (3)
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 :الدليل األول

؛ فالعالقة بَ  ُمصِدِر البطاقِة وحاِمِلهـا عالقـُة   ُمصِدُر البطاقِة ضامٌن حلاِمِلها أماَم قاِبِلها
ضماٍن يؤول باستخداِم البطاقِة إىل قرض؛ وعليه فأخُذ الرُّسوم على إصداِر البطاقِة هو من 

وهو ما جيعُل أخَذ  (1)أخِذ األجِر على الضَّمان الذي ُحِكَي إمجاُع أهِل العلِم على حترمِيه؛
  (1).مًاالرَّسِم على إصدار البطاقة حمرَّ

 
 : مناقشة الدليل

هذه الرُّسوم إمنا تؤَخُذ نظَا خدماٍت ومناِفَع متقوَّمة يقدِّمها مصـِدر البطاقـة حلامِلهـا،    
وليست يف مقابل الضَّمان، وَفرٌق بَ  أخِذ األجِر على اخلدمات واملنافع املقارنِة للضـمان  

ق يف فرض هذه الرسوم وحتديد وب  أخذ األجر على الضمان نفِسه؛ ودليل ذلك أنه ال فر
  (4).مقدارها ب  ما إذا استخدمها حاِملها مببالغ كرياة أو قليلة أو مل يستخدم البطاقة البتَّة

 
 :الدليل الثاين
 (3)(.عن بيع الغرر رسول اهلل هنى ): قال عن أيب هريرة 

 
 
 
 

 :وجه االستدالل

                                           
  (.140/ 1)اإلشراف، ابن املنذر : ينظر (1)
 :صحممد القـري  / بطاقات االئتمان، د، (415/ 1)عبداهلل السعيدي / ة، دالربا يف املعامالت املصرفي: ينظر (1)

(498- 480).  
  (.151: )نزيه محاد ص/ قضايا فقهية معاصرة، د: ينظر (4)
  .سبق خترجيه (3)
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ال  يتمتَُّع فيها باالئتمان  راِتامل مقابل عدِدِة إصداِر البطاقِة ُأجرٌة يدفعها حامُل البطاق رسُم
جمهوٌل عند التعاقد؛ فكـان  ات املرَّ هذِهعدُد ، وأو حيصُل فيها على التسهيالِت االئتمانيَِّة

  (1).العقُد بذلك مشتماًل على الغرِر واجلهالِة ال  نصَّ احلديُث على النهِي عنها
 

 : مناقشة االستدالل
، وال عالقة هلا بعدد مرات االسـتخدام،  البطاقة لرسوم يف مقابل إصدارذلك بأن ا نوِقَش

 .ولو مل يستخدمها إطالقًا سوَمحىت إن حاملها يدفع الرُّ
 

 :القول الثاين
أي دون تقييد ذلك مبقـدار  )جواز فرض املصِدر واستيفائه هذا النوع من الرسوم مطلقًا 

يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ي هلاجمللس الشرع ، وإىل ذلك ذهب(التكلفة الفعلية
بعـض املعاصـرين، مريـل    واختاره  (4)عشرة،وندوة الربكة الفقهية الريانية  (1)اإلسالمية،

الشي، عبد اهلل بن و (3)الشي، عبداهلل البسام، والشي، عبداهلل بن عقيل،: أصحاب الفصيلة
  (9).حممد القري .ود (7)نزيه محاد، .دو (1)عبد الستار أبو غدة، .دو( 5)،منيع

                                           
  (.481: )القري ص حممد/ بطاقات االئتمان، د: ينظر (1)
  ".بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان: "ارمعي( 1: )من املعيار الشرعي رقم( 4 /3)املادة  :ينظر (1)
  .(104: )، صات الربكةندومن قرارات ندوة الربكة الريانية عشرة، فتاوى ( 1/ 11)الفقرة : ينظر (4)
قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي ذي : ينظرعبداهلل البسام وعبداهلل بن عقيل : لتوثيق رأيي صاحيب الفضيلة (3)

  .هـ18/4/1311 الصادر يف( 311: )الرقم
  (.157/ 4)الرياين عشر : اإلسالمي، العدد جملة جممع الفقه: ينظر (5)
  (.419) :لشرعي صبطاقات االئتمان وتكييفها ا: ينظر (1)
  (.151: )نزيه محاد ص/ قضايا فقهية معاصرة، د: ينظر (7)
ر ذلك يف حبريه امُلَقدَّم جملمـع الفقـه   حممد القري حترمي أخذ رسوم اإلصدار مطلقًا كما قرَّ/ كان رأي فضيلة د (9)

، إال إن الذي يظهر من سياق (481 -498/ 1)" بطاقات االئتمان"اإلسالمي يف دورته السابعة، وامُلَعنَون بـ 
 (551/ 4)" غا املغطاة بطاقات االئتمان"حبريه امُلقدَّم جملمع الفقه اإلسالمي يف دورته الريانية عشرة، وامُلَعنَون بـ 

= القري يف/ أخذ هذه الرُّسوم مبقدار تكاليف اإلصدار، وأما آخر ما اطَّلع عليه الباحُث من رأٍي لفضيلة د جواز
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 :أدلة القول الثاين
 

 :الدليل األول
ُمصِدر البطاقة ُيَقدِّم حلاملها خدماٍت ومناِفَع متقوَّمة؛ فكان رسُم إصداِر البطاقـة أجـرًة   
حمدَّدة مقطوعًة عن ِخدَمٍة معلومٍة، تسري عليها أحكام اأُلجَرة يف إجارة األعمال؛ فجاز 

  (1).شاء، واستيفاؤها من حامِل البطاقة باملقدار الذي تراضيا عليهمُلصِدِرها تقديُرها مبا 
 

 :مناقشة
تقدمي اخلدمات مقتِرٌن بعقِد القرض؛ إذ إن ُمصِدَر البطاقِة ملَتِزٌم بإقراِض حامِلها يف حدوِد 
ِة سقِف االئتماِن املمنوِح له، بل إنَّ تقدمي هذه اخلدمات واملنافع إمنا هو تابٌع لَغَرِض البطاق

 ٌفَلل َسِحال َيڇ الرئيس وهو اإلقراض، فكانت البطاقة هبذا االعتبار داخلًة يف هني النيب 
، قد (تقدمي األعمال املتقوَّمة من مصِدر البطاقة)؛ حيث إن عقد اإلجارة على عمل ڇوبيع

 اقتَرن بإقراض مصِدِر البطاَقِة حلاملها؛ فكان االسترباح من رسِم إصدار بطاقِة االئتمـان 
 . حمرَّمًا لذلك

اجلمع ب  السلف والبيع ملا فيه من الذريعة إىل  َمُروَح: "-رمحه اهلل-يقول اإلمام ابن القيم 
أو اإلجارة كمـا هـو   بالبيِع ل إىل ذلك والتوسُّ ،مما أعطى أكريَر لف بأخِذيف السَّ بِحالرِّ

د املعاوضة يف عقد بل إن من الفقهاء من حكى االتفاق على حترمي اشتراط عق (1)".الواقع
  (4).القرض والعكس

                                                                                                                         
غا املغطـاة ذات   بطاقات االئتمان"حبريه امُلقدَّم جملمع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة عشرة، وامُلَعنَون بـ =

  .صدار مطَلقًا دون تقييدفهو القوُل جبواز أخذ رسوم اإل (101/ 4)" األقساط
/ ، بطاقات االئتمان تصوُّرها واحلكم الشرعي عليها، د(151: )نزيه محاد ص/ قضايا فقهية معاصرة، د: ينظر (1)

  .(391/ 4)عبدالستار أبوغدة 
 (.479 /1)إغاثة اللهفان  (1)
  .(1057 -1051 /4)القرايف  ،الفروق، (443 /1)ابن قدامة  ،املغين :ينظر (4)
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هذا وإنَّ واِقَع مجلٍة من بطاقات االئتمان ال  ُتَقدَّم على أهنا بديٌل شرعيٌّ شاهٌد على حتقُِّق 
ِعلَّة املنِع من اجلمِع ب  القرض وعقوِد املعاوضات، من أخِذ الزِّيادِة على القرِض يف صورِة 

ن للقرض، حبيث ُيزاُد يف األجرة بشكٍل يشتمل على األجرة اأُلجرِة املدفوعة يف العقد املقار
احلقيقية والفائدة على القرض؛ إذ إن بعض هذه البطاقات تتيُح للعميِل تقسيط مديونيَّـِة  
البطاقِة ملدٍة قد َتِصُل إىل سنة، وال يتقاَضى امُلصِدُر على ذلك فائدًة مباشرًة، وإمنا حيمُِّلهـا  

أو " رسوم إدارية"أو " رسوم جتديد دورية: "أو حتت اسم–صدار على العميِل يف رسوِم اإل
؛ حيث تصدر البطاقة برسم مرتفع مقارنة بالبطاقات األخرى، بـل إن  -"رسوم اشتراك"

هذا الرسم حمَتسب مبقدار السقف االئتماين للعميل؛ مبعىن أن الرسم حيسب مبقدار فوائـد  
يث إنَّ العميَل يكوُن قـد دفـَع يف رسـِم    التأجيل على كامل احلد االئتماين للبطاقة، حب

وهو ما يوضُِّح جبالٍء ما  (1)االشتراِك كامَل فائدِة التَّأجيِل لو سحب مجيع َحدِِّه االئتماين،
 .َذَكَرُه الُفقهاُء من ِعلَِّة حترمِي اجلمِع ب  القرِض وب  البيِع أو اإِلجاَرة

ه َعباِيمريل أن ُي ،فهو ربا منفعًة جرَّ قرٍض لُُّك: "-رمحه اهلل-يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
؛ ڇال حيل سلف وبيعڇ: قال النيب . هقرِض ِلْجأو يؤاجره وحيابيه يف املبايعة واملؤاجرة أَل

 ،ربا ومخس  كانت تلك الزيادُة مبائٍة تساوي مائًة ه سلعًةوباَع درهٍم ه مائَةَضفإنه إذا أقَر
 ...، بدرمه  كل يوم أجرته تسـاوي ثالثـة   ُهَرستأَجوا رهٍمِد وكذلك إذا أقرضه مائَة

 فأكراها مبائٍة ،درهم ها مائَةُتساوي أجَرُت أو احلانوُت اُرأو الدَّ وكذلك إذا كانت األرُض
ـ : "ويقول يف موضع آخر (1)،"بافهو ِر ؛اهها إّيَضال  أقَر املائِة ِلْجومخس  أَل  ُهإذا أقرَض

بل  .ز هذا باتفاق املسلم ُجمل َي ؛لرْيمن امِل أكريَر جرٍةه بُأعلى أن يكتري منه حانوَت عشرًة

                                           
مـا   (115: )بدائل البطاقة ذات االئتمان املتجدِّد، ص: يف حبريهأسيد الكيالين : وحول هذا املعىن يقول األستاذ (1)

َحصَّل يف البطاقات ال  َتعَتِمُد على هذِه الصِّيَغِة لتوفِا الذي ُي السَّنويِّ االشتراِك رسِم َ ب سريعٍة ومبقارنٍة": نصُّه
% 185أنه يبلغ يف إحـداها بـ     ُدِجماِن املتجدِّد، وسقِف املبَلِغ امُلتاِح لالقتراض هبا َنبديٍل للبطاقِة ذاِت االئت

 يف بطاقٍة املماثِل سِمعليه والرَّ ُلحُصالذي َت سِمب  الرَّ مقارنًة هلذه البطاقِة ُةَرصِدامُل ت املؤسسُة، وقد أجَر%10و
 ثانيـةٍ  ويف بطاقٍة.... أضعاف مخسَة طاقِةالِب ويف بعض أنواِع أضعاف، بريالثِة ها أكريَرأخرى، فكان رمُس ٍةتقليديَّ
  ."من سقف املبلغ املتاح لإلقراض% 10سنوية  ربِع ل بصفٍةصَّنوي الذي حَيالسَّ األسلوب يبلغ الرسُم نفَس ُدتعتِم

  .(544/ 18)فتاوى الجمموع  (1)



        
 بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة  
 

 

394 

كما ثبـت يف   ،ماءَلالُع أكريِر عنه عنَد منهيًا باطاًل كان ذلَك شرٍط لو قرر بينهما من غِا
وال ربح ما مل  ،وال شرطان يف بيع ،ال حيل سلف وبيعڇ: أنه قال  الصحيح عن النيب 

ـ  فنـهى  . حديث صحيح (1) :الترمذي قال ڇوال بيع ما ليس عندك ،يضمن ه أن يبيَع
فكيف إذا شارطه مع القـرض أن يسـتأجر    ،ألنه حيابيه يف البيع ألجل القرض ؛هويقرَض

  (1)!".؟وحيابيه وليس عنده
 

 : الدليل الثاين
مصروفات وتكاليف إدارية وإجرائية عديدة،  صِدِرامُلاالئتمان يستلزم بذَل  بطاقاِت إصداُر 
منها، وتكاليف الطباعة عليهـا، وتكـاليف الربيـد     لبطاقةملادَّة ال  ُتصَنُع اكاليف اكت

أعمـال مكتبيـة   واملراسالت واخلطابات، ورسوم املنظمة العاملية، وما يتبُع ذلك مـن  
ورسوم الكهرباء وغاها مما وموظف  واستئجار مواقع لألجهزة وإجراء اتصاالت هاتفية 

 (4).ايف مقابلهاإلصدار مسَتَحقًَّة له رسوم هٍد وتكلفٍة ماديٍَّة ُتَعدُّ يقدِّمه مصِدُر البطاقِة من ج
 

 :مناقشة
إن كانت رسوُم اإلصدار والتَّجديد وحنِوها يف حدود التكلفة الفعلية ال  يتكبَُّدها امُلصِدُر 
 فال مانَع من ذلك، وما زاَد عن ذلك فيكوُن باقيًا على احُلرَمِة؛ وذلك ملا سبق من النـهي 

 .عن اجلمِع ب  السَّلف والبيِع، ولكون ذلك ذريعة وحيلًة على ربا القروض
 

                                           
ذي، احلافظ اإلمام الَعَلم الوِرُع الزاهد، أحد أئّمة أبو عيسى حمّمد بن عيسى بن سورة الّسلمي الّترم: الترمذي (1)

، والعلل، توّفي سنة -املعروف بسنن الّترمذي-اجلامع : احلديث وحّفاظه، وأحد رجال الّسنن األربعة، من آثاره
  .(170/ 14)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (179/ 3)وفيات األعيان، ابن خّلكان : ينظر يف ترمجته. هـ178

  .(114 /40) املرجع السابق (1)
  (.114: )بدائل البطاقة ذات االئتمان املتجدِّد، أسيد الكيالين ص :ينظر (4)
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  :القول الثالث
جواز أخذ هذا النوع من الرسوم مبقدار التَّكلفِة الِفعليَّة لإلصدار، وال جيوُز االسترباُح من 

واهليئـة   (1)الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي،  الفقِه جممُعوهو ما قرَّره . هذه الرسوم
 (4).واهليئة الشرعية لبنك البالد (1)الشرعية ملصرف الراجحي،

 
 :دليل القول الثالث

القول بتحرمِي أخِذ املصِدِر رسومًا على إصدار بطاقة االئتمان تزيُد عن التكلفة الفعلية قوٌل 
اح من هذه جتتمع به األدلة، وينتفي به الضَّرر عن املتعاقدين كليهما؛ حيث إن منَع االسترب

الرسوم ينفي عن البطاقة ِربا القرض، وشبهة التحاُيِل عليه، ويف الوقِت نفِسه فإن تقـديره  
بالتكلفة الفعلية فقط يتسق مع ما قرره الفقهاء من جواِز أخِذ املقِرض للتكلفـة الفعليـة   

  (3).للقرض من املقتِرض، وكوَن نفقاِت تسليِم القرِض والَوفاِء بِه على امُلقَتِرض
فُأجَرة َكْيِله علـى   -َمرَياًل–فمِن اقَتَرَض إردبًا : "بقوله (5)ومن ذلك ما نصَّ عليه الدردير

على ذلك  (7)وقد علَّق الشي، الدسوقي (1)،"املقتِرض، وإذا ردَُّه فُأجَرُة َكيِله عليه بال نزاع

                                           
 .هـ01/07/1311 -15/01املنعقدة يف  11الصادر يف دورته ( 1/11) 109: ذي الرقم معقرار اجمل: ينظر (1)
ملغيـًا  ُيَعـدُّ  هذا القرار ُر اإلشارُة إىل أنَّ هذا وجتُد. هـ14/11/1317الصادر يف  (745)القرار رقم : ينظر (1)

 :ارالقرمطلقًا دون تقييدها بالتكلفة الفعلية الذي كان عليه  أخذ رسوم البطاقات االئتمانيةواز للحكم املتعلق جب
 .هـ18/4/1311الصادر يف : (311)والقرار  ،هـ18/4/1311الصادر يف ( 314)

  (.11: )الصادرة بالقرار ذي الرقم ضوابط البطاقات االئتمانية: ينظر (4)
، مغين احملتاج، (135/ 4)، الشرح الكبا، الدردير (481/ 7)رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين : ينظر (3)

 .(331/ 1)، املغين، ابن قدامة (151/ 1)الشربيين 
ير، فقيه مالكي تعّلم بـاألزهر وتـوّفي   أبو الربكات أمحد بن حمّمد بن أمحد العدوي الّشها بالّدرد: الدردير (5)

: أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك، حتفة اإلخوان يف علم البيان، تـوّفي سـنة  : بالقاهرة، من آثاره املطبوعة
 .(133/ 1)، واألعالم، الّزركلي (458: )شجرة الّنور الزكّية، ابن خملوف ص: ينظر يف ترمجته. هـ1101

 .(135 /4)الشرح الكبا  (1)
حمّمد بن أمحد بن عرفة الدُُّسوقي املالكي، من أهل ُدُسوق مبصر، فقيه مالكي عامل بالعربّيـة، دّرس  : الدسوقي (7)

 =حاشية على الّشرح الكبا على خمتصر خليل تعرف حباشية الدُُّسوقي، واحلـدود : باألزهر، من آثاره املطبوعة
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َعل َمعروفًا، وفاعـُل  ال على امُلقِرض؛ ألنه َف: فُأجَرُة َكيِله على املقترض، أي: قوُله: "بقوله
  (1)".املعروِف ال يغَرم

ما قرره جممع الفقه  -جواز أخذ املقِرض التكلفة الفعلية لإلقراض من املقترض: أي–وهو 
كما أقرته اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء يف  (1)اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،

عي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليـة  واجمللس الشر (4)اململكة العربية السعودية،
  (3).اإلسالمية

 
 : الترجيح

رجحان القول الريالث؛ لقوَّة دليله، وسالمته مـن   -واهلل أعلم بالصواب–يظهر للباحث 
املناقشة، وملا توجَّه على أدلة القول  األولي  من املناقشة، ولكونه أعدل األقـوال، وبـه   

 .جتتمع األدلة
 .، واهلل أعلم"بطاقات التقسيط ذات الرسوم الريابتة"فإنَّ الذي يظهر للباحث حترمي وعليه  

                                                                                                                         
ـ  :البغـدادي ، و(141/ 3)، اجلربيت اآلثار ائبعج: ينظر يف ترمجته. هـ1140: توّفي سنةالفقهّية، =  ةهدّي

 .(457/ 1) العارف 
  (.135/ 4)حاشية الدسوقي على الشرح الكبا  (1)
  .(1/4) 14: القرار (1)
من فتـاوى اللجنـة   ( 4131: )من قرارات هيئة كبار العلماء يف اململكة، والفتوى رقم( 11: )القرار: ينظر (4)

  .(315 -314/ 14)الدائمة 
  ".معيار القرض( "18: )من املعيار الشرعي رقم( 8/1: )وذلك كما نصت عليه يف الفقرة (3)
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 :المبحث الثالث
 التقسيط ذات الرسوم الثابتة دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات

 
 

" بطاقة املبارك االئتمانية: "إن من أبرز تطبيقات البطاقات االئتمانية ذات الرُّسوِم الريابتة هي
ها البنُك العريب الوطين يف اململكة العربية السعودية، وال  ستكون حملَّ دراسـٍة  ال  أصَدَر

 :تطبيقيٍَّة يف هذا املبحِث مبشيئِة اهلل من خالل املطلب  اآلتي 
 

 توصيف البطاقة: املطلب األول

 
  ائتمانية  على أنَّها بطاقٌة( بطاقة املبارك االئتمانية)يقدِّم البنك العريب الوطين هذه البطاقة

ُيمِكُن استخداُمها يف شراِء السِّلع، واحلصول على اخلدمات، والسَّحب النقدي مـن  
وتقسيَط   (Revolving Credit)أجهزة الصراف اآليل، مع كوهنا توفُِّر تدويَر االئتمان

حيث نصَّت نشـرة  . مديونيَِّة البطاقِة ِوفق آليٍَّة متوافقٍة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
بطاقُة املبارك االئتمانية بطاقٌة متوافقٌة متامًا مع أحكـام الشـريعِة   : "اقة على اآليتالبط

ومهما كانت ... اإلسالميِة من حيث عدم وجود عموالٍت ائتمانيٍة وال رسوم خمفية، 
احتياجاُتكم فإنَّ بطاقاِت املبارك االئتمانية املرحَّب هبا عامليًا متنُحكم مزيَّة سحِب النَّقد 

، كما إهنا توفِّر لكم املرونة لسـداِد املبلـغ   ...، كذلك تسديد قيمة مشترياتكم ...
األدىن املسَتَحق شهريًا؛ من خالل سداِد جزٍء بسيٍط من املبلِغ اإلمجـايلِّ املسـَتَحق،   
وتدويِر الرَّصيد املتبقِّي إىل الشهر التايل ضمن األحكام الشرعية ودون أي عمـوالت  

 ".إضافيَّة
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 مقداُر السَّـقِف االئتمـاينِّ   : بطاقُة املبارك ثالثَة أنواع، الفارُق الرئيس بينها هو ُتَقدُِّم
املمنوِح لكلٍّ منها، وبناًء على ذلك ختتلُف الرُّسوم والُعُموالت املفروضة علـى كـّل   

 :نوٍع، وذلك على النحِو اآليت

 احلد االئتماين نوع البطاقة
الرَّسم اإلداري 
 الشهري

إىل  الرَّسم نسبة
 (1)االئتماين احلد

 رسم

 (1)سنوي
 الرَّسوم إمجايل نسبة

 (4)االئتماين احلد إىل
 %13 ريال 051 %11 ريااًل 75 ريال 7،500 (0)الفضية االستيار 
 %11 ريال 251 %1083 ريااًل 031 ريال 15،000 (2)الفضية االستيار 
 %1181 ريال 351 %1089 ريااًل 081 ريال 10،000 الذهبية

 
عليه فإن حامَل البطاقِة ميِكُنه اقتراُض احلدِّ االئتماينِّ بأكمِله من خـالِل شـراِء السِّـَلِع    و

واخلدمات والسحب النقدي من أجهزة الصراف اآليل، ويف هناية كلِّ شهٍر ُيرِسُل البنـُك  
 كشَف حساٍب حلامِل البطاقِة يتضمَُّن مجيَع العمليات ال  أجراها حامُل البطاقـِة خـاللَ  

إال إن البنك ال ُيلِزم حامَل البطاقـِة بتسـديد   . الشهر، وإمجايل املديونية امُلسَتَحقَِّة للبنك
كامل املديونية املسَتَحقَّة، وإمنا ُيخيُِّره ب  سداِدها بالكامِل نقدًا، أو أن يسدَِّد جزءًا يساًا 

 (3)،-ال أيهما أعلـى ري 100من إمجايل املديونية املسَتَحقَّة أو % 485وهو –منها نقدًا 
وباإلضافة إىل ذلـك  . وأما الباقي فُيمِكُن حلامِل البطاقِة تأجيُل سداِده إىل الشُّهوِر امُلقِبلة

ريااًل عند إجراء كلِّ عمليَّـِة سـحٍب   ( 10: )فيسَتِحقُّ البنك رمسًا مقطوعًا إضافيًا قدره
حلدَّ األعلى لكلِّ عملية سحٍب نقديٍّ نقديٍّ بالبطاقِة من أجهزِة الصَّراِف اآليل، علمًا بأنَّ ا

 .هو مخسة آالف ريال
                                           

  .نسبة الرسوم الشهرية لعاٍم كامٍل مقارنًة باحلدِّ االئتماينِّ، أي مقدار الفائدة السَّنويَّة ال  تؤَخُذ من العميل (1)
راتب حموَّل على البنك العريب، باإلضـافة إىل الرسـم اإلداري   هذا الرَّسم السَّنوي إضايفٌّ يدفعه من مل يكن له  (1)

  .الشهري املشار إليه آنفًا
الذي يدفعه من مل يكن له راتب حمـوَّل علـى البنـك    -أي جمموع الرَّسم اإلداري الشهري والرَّسم السنوي  (4)

  .منسوٌب إىل احلدِّ االئتماين -العريب
ريـال يف   400ريال يف البطاقة الفضية االختيار الرياين، و 100ختيار األوَّل، وريال يف البطاقة الفضيَّة اال 100 (3)

  .البطاقة الذهبية
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 :هذا وقد نصَّت شروط وأحكام البطاقة على اآليت
العالقة من البنـود   تيوافق العميل على أنَّ بند الّرسوم والقيود احملاسبية ذا: الرسوم( 3"

 :وذج الطَّلبالريالث التالية ينطبق عليه استنادًا إىل نوِع الِبطاقة املختاَرِة يف من
عند تقدُِّم العميِل بطلِب بطاقة املبارك االئتمانية العاديَّة حبـدٍّ  : -االختيار األول–ِفضية ( أ

يف هذه احلالة يلتزم حامُل هـذه البطاقـِة   . ريال سعودي 7،500ائتماينٍّ أقصى مقداره 
حسـاِب   من إمجايل الرَّصيد املسَتَحّق علـى % 485بتسديِد قسٍط شهريٍّ أدىن مقداره 

ريال سعودي أيهما أعلى، ويتمُّ ترحيُل الرَّصيد املتبقي يف حالِة وجوده  100البطاقة، أو 
إىل الشهر التايل دون اقتطاِع أيِّ أتعاٍب أو عمولٍة أو رسوم خدمة، كما يوافـق حامـُل   

 ريال سعودي من حساِب كـلِّ بطاقـةٍ   75البطاقِة على قيِد رسوٍم إداريٍَّة شهريٍَّة قدرها 
كما يوافـق  ... أساسيٍة خالل فترِة سرياِن الِبطاقِة أو ُوجوِد رصيٍد مسَتَحقٍّ على البطاقة، 

ريال سعودي على كلِّ حساب من  10حامُل البطاقة على قيِد رسِم خدمٍة إداريٍة مقداُره 
احلد األقصى )حسابات البطاقة األساسية أو البطاقة التابعة مقابل كل عملية سحٍب نقديٍّ 

أما بالنِّسبة ملن ليس لديه حتويل راتب إىل البنك العـريب  (. رياٍل سعودي 5،000عمليَِّة لل
 .ريال 150فسوف يكون لديه رسم سنوي باإلضافة إىل الرسم الشهري ومقداره 

يف . ريال سعودي 15،000حبدِّ ائتماين أقصى مقداره : ... -االختيار الرياين–فضية ( ب
من إمجايل % 485ه البطاقِة بتسديِد قسٍط شهريٍّ أدىن مقداره هذه احلالة يلتزم حامُل هذ

كمـا  ... ريال سعودي أيهما أعلـى،   100الرَّصيد املسَتَحّق على حساِب البطاقة، أو 
ريال سعودي من حساِب  140يوافق حامل البطاقة على قيِد رسوٍم إداريٍَّة شهريٍَّة قدرها 

أما ... الِبطاقِة أو ُوجوِد رصيٍد مسَتَحقٍّ على البطاقة،كلِّ بطاقٍة أساسيٍة خالل فترِة سرياِن 
بالنِّسبة ملن ليس لديه حتويل راتب إىل البنك العريب فسوف يكون لديـه رسـم سـنوي    

 .ريال 150باإلضافة إىل الرسم الشهري ومقداره 
الة يف هذه احل. ريال سعودي 10،000حبدٍّ ائتماين أقصى مقداره : ... املبارك الذَّهبية( ج

من إمجـايل الرَّصـيد   % 485يلتزم حامُل هذه البطاقِة بتسديِد قسٍط شهريٍّ أدىن مقداره 
ريال سعودي أيُُّهما أعلى، ويتمُّ ترحيُل الرَّصـيد   400املسَتَحّق على حساِب البطاقة، أو 

 املتبقي يف حالِة وجوده إىل الشهر التايل دون اقتطاِع أيِّ أتعاب أو عمولة أو رسوم خدمة،
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ريال سعودي مـن   190كما يوافق حامل البطاقة على قيِد رسوٍم إداريٍَّة شهريٍَّة قدرها 
حساِب كلِّ بطاقٍة أساسيٍة خالل فترِة سرياِن الِبطاقِة أو ُوجوِد رصـيٍد مسـَتَحقٍّ علـى    

أما بالنِّسبة ملن ليس لديه حتويل راتب إىل البنك العريب فسوف يكون لديـه  ... البطاقة، 
 ".ريال 450ي باإلضافة إىل الرسم الشهري ومقداره رسم سنو

 

 احلكم الشَّرعي للبطاقة: املطلب الثاني 

 
وأحكاِمها، فإن أهمَّ ما ُيمِكـن  " بطاقة املبارك االئتمانية"بعد الدراسة والتأمُّل يف شروِط 

 :إبرازه مما اشتملت عليه مما له عالقٌة حبكمها الشَّرعي ما يأيت
 

 الرسوم:  ولا 

أبرز ما جيب التََّوقُّف عنده يف آليَّة عمِل هذه البطاقة، ومرتَكز هيكَلِتها ما اشتملت عليه  إنَّ
من رسوم، حيُث إنَّ مصدرها يسوُِّقها على أنَّها بطاقٌة تتيح حلاملها تقسـيط مديونيتـه   

ئتمانية بطاقة املبارك اال: "بطريقٍة شرعيٍَّة ودون زيادٍة، فقد نصَّت نشرة البطاقة على اآليت
متوافقة متامًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية من حيث عدم وجود عموالت ائتمانيـة   بطاقة

كما إهنا توفِّر لكم املرونة لسداِد املبلِغ األدىن املسَتَحق شهريًا؛ مـن  ... ، وال رسوم خمفية
بقِّي إىل الشـهر  خالل سداِد جزٍء بسيٍط من املبلِغ اإلمجايلِّ املسَتَحق، وتدويِر الرَّصيد املت

 ".ودون أيِّ عموالٍت إضافيَّة، ضمن األحكاِم الشَّرعيةالتايل 
الرسوم اإلدارية الشهرية، ورسم االشتراِك السَّنوي -إال إن املتَأمِّل يف حقيقِة هذه الرسوم 

يظهُر له أنَّها يف حقيَقِتها رسوٌم يف مقابِل تأجيِل سداِد املديونيَّـة،   -على وجِه اخلصوص
 :ا يدلُّ على ذلك ما يأيتومم
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 : ارتباط الرُّسوم مبقداِر احلدِّ االئتماين .1

إداريًَّة، أو يف مقابِل خدماِت إصداِر البطاقِة فإنَّ  -يف حقيقِة األمِر-لو كانت الرُّسوُم 
حتديَد مقداِر هذه الرُّسوم ال يرتِبُط مبقداِر السَّقف االئتماينِّ للبطاقِة؛ إذ إن اخلـدمات  

افع املتقوَّمة ال  يقدِّمها مصِدُر البطاقة من خالِل إصـداِرها ال ختتِلـُف مبجـرَِّد    واملن
اختالِف سقِفها االئتماينِّ؛ فكاَن ذلك دلياًل على كوِن هذه الرُّسوِم إمنا هي مثن وأجرة 

من وجهة –، بل إهنا (أي الفائدة الرِّبوية نظا تأجيل سداد الدَّين)تأجيِل سداِد الدَّين 
أسوأ يف َأَثِرها من الفوائد الرِّبويَِّة الصرحيِة ال  تشتمُل عليها بطاقـات   -ر الباحثنظ

َخُذ إال على ؤاالئتمان التقليديَِّة؛ إذ إنَّ الفوائد الربوية يف بطاقاِت االئتماِن التقليدية ال ُت
ال على مجيـع  –املقدار القائم مما مل ُيسدَّد من مديونية البطاقة بعد مرور فترِة السَّماح 

–يدفُع الفائدة " املبارك االئتمانية"، بينما حامُل بطاقة -مقداِر احلدِّ االئتماينِّ للبطاقة
على كامِل احلدِّ االئتماينِّ، ما سدَّده منه وما مل يسدِّده، بل ما استخَدَمُه منه  -الرَّسم

احلدِّ االئتمـاينِّ   وما مل يستخدمه، فضاًل عن كوهنا مرتِفعًة؛ حيث إّنها مقارنة مبقدار
 %.13إىل الـ % 1083تتراوح ب  

–حجمها الكبا مقارنًة مبقداِر رسوِم اإلصدار والتجديِد يف بطاقات االئتمان عمومًا  .1
حيث إن رسوم هذه البطاقة قد تصل إىل : -التقليدية منها واملوافقة للضوابط الشَّرعية

 .-أو أكرير–االئتمان بشكٍل عاّم  ما يقارِب ستِة أضعاِف مقدار رسوِم إصدار بطاقات

كمـا  -ريااًل فقط  150: بل حىت إصدار البطاقِة التابعِة لبطاقة املبارك األساسية رمُسه .4
يلتـِزُم حامـُل البطاقـة     : "..نصت على ذلك الفقرة الرابعة من الشُّروط واألحكام

ريال سعودي عـن   150األساسية بدفِع رسِم إصداِر بطاقٍة تابعٍة ملرٍَّة واحدٍة مقداُره 
مع كوهنـا بطاقـًة    -.."كلِّ بطاقٍة تابعٍة يتمُّ إصداُرها على حساِب البطاقة األساسية

ائتمانيًة تتمتَُّع جبميِع ما تتمتَُّع به البطاقة األساسية من مميـزات، وُيقـدُِّم مصـُدرها    
مصروفات، إلصدارها مجيع ما يقدِّمه إلصداِر البطاقة األساسيِة من خدماٍت إداريٍَّة، و

إال إنَّ الفارق الوحيد أهنا تشترُك مع البطاقة األساسية يف نفِس احلدِّ االئتمايّن، فكـاَن  
مـا  –ذلك مظِهرًا أنَّ املائَة واخلمس  هي األقرب للرسِم اإلداريِّ احلقيقي، وما زاَد 

 .البطاقةإمنا هو فائدُة تأجيِل وتقسيطِِ مديونيَِّة  -يصل إىل قرابة األلفي ريال سنويًا
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بل إنَّه حىت يف احلاالت ال  يطلُب حامُل البطاقِة فيها إيقـاَف البطاقـِة، أو يوِقُفهـا     .3
مصدُرها، ولكن مع وجوِد مديونيٍَّة للبطاقِة قائمة مل ُتسدَّد بعد؛ فإنَّ املصدَر يسَتِمرُّ يف 

حلامِل البطاقِة أيَّ خدمٍة أو  ، ُرغَم أنَّه مل َيُعد ُيَقدِّم"رمسًا إداريًا شهريًا"استيفاء ما مسَِّي 
منفعٍة خال تأجيَل سداِد الدَّين؛ مما يؤكُِّد أنَّ هذا الرَّسم إمنا هو نظا تأجيـل سـداد   

كما يوافُق : "حيث جاء يف نصِّ الفقرة الرابعة من الشروِط واألحكام ما مصُّه. الدَّيِن
بطاقٍة أساسيٍة خالل فتـرِة   من حساِب كلِّ... حامُل البطاقِة على قيِد رسوٍم إداريٍَّة 

من البند ( أ)، كما جاء يف الفقرة "أو ُوجوِد رصيٍد مسَتَحقٍّ على البطاقةسرياِن الِبطاقِة 
 حساِب البطاقِةالرُّسوم اإلداريَّة الشهرية املطبَّقة أصاًل على .. : "السابع عشر ما نصُّه

، ومن  مَّ سَتَحق على البطاقة بالكاملسيستمرُّ استقطاعها إىل أن يِتمَّ تسديُد الرَّصيِد امل
 ".يِتمُّ إلغاُء الِبطاقِة وإقفاُل احِلساب

وعليه فإنَّ الذي يظهُر للباحِث حترمي ما اشتملت عليه البطاقة من رسوم اإلصدار ورسوم 
االشتراك الشهرية والرسوم السنوية ورسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف اآليل ال  

التكلفة الفعلية؛ لكوهنا حيلًة ألخِذ الزيادِة يف مقابِل تأجيِل سداِد الـدَّين،  تزيد عن مقداِر 
من حترمِي اجلمِع بَ  القرِض وعقوِد املعاوضات املالية؛ للنص الوارد يف  (1)وملا سبق تفصيله

 .النهي عن ذلك، ولكونه حيلًة على الربا
 

 : غرامات تأخير سداد مديونيَّة البطاقة: ثانياا 

: يف الفقرة الريالرية والعشرين منها على اآليت روط وأحكام بطاقة املبارك االئتمانيةشنصت 
يف حالة مماطلِة حامِل البطاقة يف سداد ما اسُتِحقَّ عليه حبكِم استخداِمه البطاقة يف الشراء "

ريـال   100والسحب النقدي ُيفَرُض عليه غرامة مالّية لقاَء مماطلته يف السَّداد مقـداُرها  
 ".وديسع

                                           
  .يف املبحث الرياين من هذا الفصل (1)
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أنَّ اشتراط دفِع املـديِن املماطـِل    -واهلل أعلم بالصواب–وعليه فإنَّ الذي يظهر للباحث 
ألنَُّه يف حقيقته اشتراُط زياَدٍة على الدَّين  (1)شرٌط حمرٌَّم ال يِصحُّ؛" مماطلته"غرامًة ماليَّة نظا 

امُلجَمِع على  -ُترِبي إما أن تقضي وإما أن–نظا تأجيله، وهو بذلك من قبيل ربا اجلاهلية 
 . حترميه

كما إن مجاها املعاصرين واجملامع الفقهية وهيئات الفتوى اجلماعيَّة علـى حتـرمي هـذا    
ال ِخالف ُيعَتدُّ بـه  : "علي القره داغي. د.الشَّرط، حيث يقول صاحب الفضيلة الشي، أ

كما ال خالَف بَ  فقهاء  بَ  املعاصرين يف عدِم جواِز اشتراِط الشَّرِط اجلزائي يف الديون،
  (1)".السَّلِف يف ذلك

 : ومن أمريلة القرارات اجلماعية على حترمي هذا الشَّرط
حيُرُم على املـديِن  : "، وفيه(1/1) 51: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ذي الرَّقم -

املليء أن مياطل يف أداِء ما حلَّ من األقساط، ومع ذلك ال جيـوُز شـرعًا اشـتراُط    
 ".لتَّعويِض يف حاِل التَّأخِر عن األداءا

هـ، ومما اشـتمل  1311فتوى الندوة الرابعة لبيِت التَّمويِل الكوي  ال  انعقدت عام  -
إذا كاَن حملُّ االلتزام دينًا يف الذِّمِة ال جيوز االتفاق على أداِء زيادٍة : "عليه نصُّ الفتوى

 (".زدين ُأنِظرك)ِر ربا النَّسيئة عنه بسبِب التأخا؛ ألنَّ ذلك صورٌة من ُصَو

الصادُر عن اجمللس الشـرعي   -"معياُر املديِن املماِطل"-ما اشتمل عليه املعيار الريالث  -
ال جيوُز اشتراُط  -أ 1/1: "هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وفيه

ِط اجلزائي على امَلديِن إذا تَأخََّر عن التعويِض املايلِّ َنقدًا أو َعينًا، وهو ما ُيسمَّى بالشر
سداِد الدَّين، سواء نصَّ على مقداِر التَّعويِض أم مل ينص، وسواء كان التعويض عـن  

،  م جاء يف مسَتَنِد األحكام "أم عن تغا قيمة العملة( الفرصة الضائعة)الكسب الفائت 
تعويض على املدين إذا تـأخر عـن   ال جيوز اشتراط ال: "الشَّرعيَِّة هلذا املعياِر ما نصُّه

األداء، وال املطالبة القضائية به سواء كان يف َبدِء امُلدايَنِة أم عنَد حلوِل أَجِلها؛ ألنَّـه  
                                           

مـن ِوجهـة نظـر    –لكون املسألة ليست داخلًة يف صلِب البحث فإنَّ الباحث سيكتفي بإيراد القول الرَّاجح  (1)
  .أبرز أدلة القول الراجح مع أبرز من قال به، مع -الباحث

  (.111: )حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ص (1)
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أو  املسلمون على شروطهم إال شرطًا حرم حـالالً ڇ: ربا، واشتراُطه باطٌل، لقوله 
ى أم ترىب؟ وألن النَّهَي عن أتقض: وألنَّ املرايب يف اجلاهليِة كان يقوُل (1)،ڇأحل حرمًا

 (1)".كلِّ قرٍض جرَّ نفعًا ثبَت عن عدٍد من الصَّحابة

وهو ما قرَّرته اهليئة العليا للرقابة الشَّرعية للجهاز املصـريف واملؤسسـات املاليـة يف      -
  (4).هـ5/7/1314الصادرة يف ( 15/81: )السودان يف فتواها ذات الرقم

 

ويٍر هلذه البطاقة، وبعد الدراسة والتأمُّل يف شروط البطاقـة  هذا وبناًء على ما سبق من تص
حترميها؛ وذلك الشتماهلا على  -واهلل أعلم بالصَّواب–وأحكامها فإن الذي يظهر للباحث 
 .ما سبق إيراده من مالحظاٍت شرعيٍَّة

                                           
يف الصلح ب  النـاس، وقـال    ما ذكر عن رسول اهلل : األحكام، باب: رواه الترمذي يف السنن يف كتاب (1)

: البيـوع، بـاب  : ، والدارقطين يف السنن يف كتاب(111 -115/ 4" )هذا حديث حسن صحيح: "الترمذي
، والبيهقي يف السنن الكربى (101/ 3)األحكام : ، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب(317 -311/ 4)ح الصل

، وقد قال شي، اإلسالم بن تيمية عن احلـديث  (78/ 1)الشرط يف الشركة وغاها : الشركة، باب: يف كتاب
" رق يشد بعضـها بعضـاً  وهذه األسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعها من ط: "بعد أن أورد طرقه
ورواه الترمذي واحلاكم من طريـق  : "، وقد قال عنه ابن حجر يف تلخيص احلبا(137/ 18)جمموع الفتاوى 

/ 4" )إال شرطًا حرم حالاًل أو أحل حرامًا، وهـو ضـعيف  : كريا بن عبداهلل بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد
  (.131 -133/ 5) إرواء الغليل ، أما األلباين فقد صححه مبجموع شواهده وطرقه يف(51

  (.45: )املعايا الشَّرعية ص (1)
  (.71 -73/ 1)فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية : ينظر (4)



 

 

 

 :الفصل الثالث
مةبطاقات التقسيط ذات   المديونية المقدَّ
 

 :مباحثثالثة  وفيه
 

المديونيااة التعريااف ببطاقااات التقساايط ذات : األول المبحااث
مة  المقدَّ
المديونيااااة بطاقااااات التقساااايط ذات حكاااام : الثاااااني المبحااااث
مة  المقدَّ
التقسيط  دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات: الثالث المبحث
مةذات   المديونية المقدَّ
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 :المبحث األول
مة  التعريف ببطاقات التقسيط ذات المديونية المقد 

  
 

ما من شكٍّ بأنَّ توفَا بديٍل شرعيِّ لبطاقات االئتمان ال  تتيُح حلاملها تـدويَر االئتمـان   
 . حتديًا وطريقًا حمفوفًا بالصعوبات -ومازال–كاَن  (Credit Cards)وتقسيَط املديونية 

ا وال َأَدلَّ على ذلك مما اعترى البدائَل األوىل ال  طرحتها بعض املصارف اإلسالمية هلـذ 
النوِع من بطاقات االئتمان من إشكاالت شرعيٍَّة، مريل البطاقات ال  تقوم علـى قلـِب   

 .الدَّين، والبطاقات ذات الرِّسوم مما سبق بياُنه يف الفصلِ  السابق  من هذا الباب
إذ )هذا وإنَّ املتأِمَل يف منشأ الصعوبِة يف ذلك هو كوُن هيكلِة البطاقِة تقوُم على القـرِض  

؛ وعليه فإن (مصِدَر البطاقة مقرٌض حلاملها عند شرائه بالبطاقِة أو سحبه هبا سحبًا نقديًا إنَّ
أيَّ حماولة هليكلِة بطاقاٍت ائتمانيٍة بديلة تشتمل على تأجيِل سداد القرِض واالسترباح على 

 كقلب الدَّين مبديونية الحقـة، أو فـرضِ  )التأجيل بأيِّ حيلٍة ُتسَلُك لتحقيق هذا الغرض 
 .ستكوُن حملَّ إشكال( رسوٍم ثابتٍة تتضمُن فائدَة وربَح التَّأجيل

ومن هنا فقد تفتَّقت أذهان مطوِّري املنتجات يف بعض املصارف اإلسـالمية إىل هيكلـِة   
بطاقٍة ائتمانيٍَّة تقوُم على جتنُِّب بناِء عالقِة حاِمِلها مبصِدرها على عقد القرض، كما إهنـا  

ن بعد حُلوِله مبديونيٍَّة جديدة بأيِّ صيغٍة كان ذلك الَقلب؛ فكاَن ذلـك  جتنَّبت قلَب الدَّي
، وال  تتمركز هيكلُتها يف إنشاِء مديونيـٍة   "بطاقة التقسيط ذات املديونية امُلَقدَّمة: "البديل

من خالِل أحد عقود التمويل الشـرعية كـالبيٍع   -عند إصداِر البطاقِة ميوَُّل فيها العميل 
 ُيوَدُع هذا املبلُغ يف حساٍب خاصٍّ بالبطاقِة، وُيحدَُّد سقُف البطاقِة مبقداِر املبلغ ،  م-اآلجٍل

املوَدِع يف هذا احلساِب اخلاص، فإذا اسُتخِدمت البطاقة بعَد ذلك يف شـراِء السِّـلع أو   
اخلدمات أو السَّحِب النقدي فإنَّ حامَل البطاقة يف هذه احلاِل إمنا يسَحُب مـن رصـيِده   

وَدع يف احلساِب اخلاّص بالبطاقة، وبذلك فإنَّ العالقة مع امُلصِدر ليست عالقَة قرٍض، مما امل
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جيعُل العالقَة أيسر من جهة استيفاء الرُّسوم والعموالت، كما إنَّ حامَل البطاقة يتمكَُّن من 
 .تقسيط مديونية البطاقِة دون إشكال

 
بطاقٌة ائتمانيٌَّة، يرتبُط إصـدارها  : هي" دَّمةبطاقة التقسيط ذات املديونية امُلَق"وعليه فإن 

بإنشاٍء ديٍن مؤجَِّل السداِد من مصِدِرها حلاِمِلها، يوَدُع يف حساٍب اسـتريماريٍّ خـاصٍّ   
بالبطاقة ميريُِّل السقَف االئتماينَّ للبطاقة، ميكُن حلاِمِلها أن يستخدَمه يف عملّياِت البطاقة من 

 .حب النقديشراِء السِّلع واخلدمات والسَّ
 

 توصيف آلية عمل البطاقة
" بطاقات التَّقسيط ذات املديونية املقدَّمة"هذا ولتمام التَّصوُّر فإنه ميكن توصيف آليِة عمِل 

 (1):يف اخلطوات اآلتية
 

    يوقُِّع العميل االتفاقية املنظِّمة لعمِل البطاقِة، وال  تفصُِّل حدوَد حقـوِق وواجبـاِت
 .ما تشتمل عليه هيكلُة البطاقة من عقوٍد والتزاماتالعميِل واملصِرف، و

  بناًء على احلدِّ االئتماينِّ الذي ُيقرُِّره املصِرف للعميل فإنَّه يقوم بتمويله مبقداٍر مماثٍل من
 :، وذلك وفَق اخلطوات اآلتية-كالبيِع اآلجل-خالِل أحِد العقوِد الشَّرعية 

 بريمٍن آجٍل  (1)مُتها عشرة آالف ريال،باَع املصرف من عميِله أسهمًا مباحًة قي
 .-%5أي بربِح –إىل سنة قدُرُه عشرة آالٍف ومخسمائِة ريال 

   بعد متلُِّك العميِل لألسهِم وقبِضها القبَض املعتَبر شرعًا باَعها يف السوق بـريمٍن
 .نقديٍّ قدُره عشرة آالِف ريال

                                           
ًا تكتنفـه  اخلطوات املذكورة أدناه إمنا هي اخلطوط العريضة واملعامل البارزة فحسب، وإال فإن تطبيق املنتج فعلي (1)

، كما إنه جتدر اإلشارة إىل أنَّ بعض اخلطوات املذكورة الغرض إجراءات تفصيلية فنية عدَّة ليس هذا مقام سردها
  .منها التوضيح وإعطاُء تصوٍُّر عام، وإال فإّنها قد ختتلف عند التطبيق العملي من مصرف آلخر

  .ف ريال يف هذا املريالألن احلدَّ االئتمايَن احملدَّد للعميل هو عشرة آال (1)
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 ديََّة املتحصَِّلَة من بيِع األسـهم يف  بناًء على شرٍط سابق فقد أوَدَع العميُل السيولَة النَّق
حساٍب استريماريٍّ خاصِّ لصاحل العميل، ويف الغالب فإن مقدار الرِّبح املتوقـع هلـذا   

أي –احلساب االستريماري مقارٌب للرِّبح الواجب على العميِل دفُعه يف عقِد التَّمويـل  
  (1).-سنويًا كما يف املريال% 5

 ام سحُب املبلغ املوَدُع يف هذا احلساب االستريماري إال ليَس مبقدوِر العميِل خالل الع
 .من خالل العمليات ال  جيريها بالبطاقة االئتمانية

  كشراِء سلع، أو احلصول على خـدمات، أو  –إذا أجرى العميل أيَّ عمليٍَّة بالبطاقة
فإنه إمنا يسحب من رصيده املـوَدع يف   -السحب النَّقدي من أجهزة الصراف اآليل

اب االستريماري، ويقتصر دور البنك يف ذلك على الوكالة يف إيصال املبلغ مـن  احلس
حساِب العميل االستريماري إىل التاجِر قاِبل البطاقة، أو بنِك التاجر، أو البنك مالـِك  

 .جهاز الصراف الذي سحب منه حامُل البطاقة سيولًة نقديَّة

 َُّن إمجايّل قيمة العمليات الـ   يف هنايِة كلِّ شهٍر يرسل املصرف كشَف حساٍب يتضم
متت بالبطاقة خالل الشهر، وتفصياًل هلا، كما إنَّ للعميِل أن يؤجِّل سداد ما شاَء منها 

 .إىل األشهر القادمة

 والذي هو املبلـغ املـوَدع يف   -شيئًا من احلد االئتماين للبطاقة  إذا مل يسحب العميُل
يل أي أعباء مالية يف هنايـة العـام؛   ، فإنه لن يترتب على العم-احلساب االستريماري

ف سيسترد دينه من هذا احلساب، وربح التمويل املسَتَحق على العميل حيث إن املصِر
ُتجَرى مقاصٌَّة ب  األرباح املتحصِّلة للعميل من ) سيغطيه عائد االستريمار امُلسَتَحقِّ له

 سحِب، وأما يف حال (عملية االستريمار، وب  ربِح التَّمويل الريابت يف ذمته للمصرف
                                           

شبه مضمونة العائـد، وميكـن    الشرعية ليس هذا من قبيل ضمان الربح، وإمنا توجد أنواع من االستريمارات (1)
 .عليها بشكل كبا -أو الربح–التحكم يف مقدار العائد 

يعلم أن هناك من االستريمار من خالل عمليات املراحبة، وذلك بأن يشتري املستريمر سلعة مبائة، وهو : مريال ذلك
ة من طـرف،  م  السلعة مبائة حالَّ -أو وكيله–يريد شراءها مبائة ومخسة باألجل إىل سنة؛ فإذا اشترى املستريمر 

وباألخص إذا أخذ من مشـتري  –ومخسة آجلة، فإن هذا االستريمار شبه مضمون  مبائٍة خِراآلطرف ال منباعها 
 .، مع إمكانية حتديد مقدار العائد على االستريمار مقدَّمًا-حنو ذلكجل كفياًل أو رهنًا أو ضمانًا والسِّلعة باأل

 .سلفًا العائِد ، ويكون حمدََّدمنخفض املخاطربيان أن باإلمكان الدخول يف استريماٍر شرعيٍّ : املقصود من هذا
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، فإنَّ علـى  من خالل عمليات البطاقة املبلغ املوَدع يف احلساِب االستريماريِّ أو بعضه
مبقدار املبلغ املسحوب فحسب، –العميل إعادة تسديد املبلغ املسحوب مع ربح متويله 

 .؛ ألنه ال يوجد ما يغطيه من عائد االستريمار-وبقدر مدة السحب
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 :المبحث الثاني
 حكم بطاقات التقسيط ذات المديونية المقدمة

 

 
بطاقات التقسـيط ذات املديونيـة   "من خالل ما سبق يف الفصِل األول من التعريف بـ 

، وتوصيِف آليَِّة عملها فإنه ميكن بياُن حكِمها من خالل تقسيم عمِل البطاقِة إىل "املقدمة
 :وذلك على النحو اآليت (1)ثالِث مراحل،

 

 مرحلة إنشاءِ املديونية وتنفيذ عقدِ التَّمويل: وىلاملرحلة األ

تبيََّن فيما سبق أنَّ مرَتَكَز هيكلِة هذه البطاقِة هو إنشاُء مديونّيٍة عنَد إصـدارها ومتويـل   
العميِل مبقدار سقف البطاقِة الذي يقرِّره املصرف، وذلك من خالل أحد العقوِد الشرعية 

ه فإنَّ احلكَم الشَّرعيَّ هلذِه املرحلِة الرئيسِة من مراحل عمل كالبيِع اآلجل، أو التورُّق؛ وعلي
إمنا ُيبىن على نوِع العقِد الذي ُيَموَُّل العميُل من خاللـه،   -بل ومرتكزها وُأّسها–البطاقة 

 .ومدى توفِِّر الضَّوابط الشرعية يف تنفيذه
أن : املرحلِة من مراحـِل البطاقـةِ  وعليه فإنَّ الضاِبَط العامَّ الذي ُيمِكُن حتريُره جلواِز هذه 

يكون التمويُل وإنشاُء مديونيَِّة البطاقِة ِوفَق أحد عقوِد التمويل الشرعيَّة اجملازة، مع أمهيـة  
 .استيفاء الضوابط الشرعية لذلك العقِد، وسالمته من املوانع واحملظورات

اهليئة الشَّرعية للمصِرِف  ولذلك فإنَّ تطبيق هذا الضابط يف آحاِد البطاقاِت خاضٌع الجتهاِد
مصِدِر البطاقِة يف حكِم العقِد الذي سيتمُّ التمويل من خالله، وللضوابِط الشـرعية هلـذا   

 .العقد

                                           
جوانبـها وتفصـيالهتا،   إال إنَّ ذلك ال يعين كوَن هذه املراحَل منفِصلة يف التنفيذ، بل إهنا قد تتداخل يف بعِض  (1)

 .والغرض الرئيس من هذا التقسيم هو إيضاح العرض
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لو اختاَر املصِرُف إنشاَء مديونّيِة البطاقِة ومتويَل العميِل من خالل عقِد التورُّق؛ : مريال ذلك
قرارها فيما يتعلَّق بإجازة التورُّق أو حترميه،  مَّ فإنَّ ذلك سيخَضُع الجتهاد اهليئِة الشرعيِة و

، تأيت مرحلُة الضوابِط الشَّرعيِة ال  ترى إجازَة املنتِج هبا، وكما -إن كانت ترى جواَزه–
أعين حكم التورُّق املصـريف يف  –هو معلوم فاملسألتان كالمها حملُّ خالف بَ  املعاصرين 

 . (1)-ند من يرى جوازهأصله، والضوابط الشرعية للتورُّق ع
 

 مرحلة استثمارِ غطاء البطاقةِ النقدي: املرحلة الثانية

يف  -املتحصِِّل من عمليَِّة التمويل-اشتملت هيكلُة البطاقِة على إيداِع غطاِء البطاقِة النقدّي 
هذا وإنَّ العقود االستريماريََّة الشـرعية الـ  ميكـُن    . حساٍب استريماريٍّ لصاحِل العميل

 . ِرف أن يبين عليها العالقَة التعاقديََّة متعدِّدة، كعقِد املضاربِة، وعقد الوكالِة بأجٍرللمص
كما إنَّ اجملاالت االستريماريََّة وأنواَع االستريمارات ال  ميكُن أن ُيـوَدَع غطـاُء البطاقـِة    

قارية، أو كاالستريمارات يف البيوع اآلجلة، أو األصول الع (1)النَّقدّي فيها متنوِّعة كذلك،
املراحبات يف املعادن والسلع، بل حىت مشاركة املصرف يف استريماراته من متويِل العمـالء  

 .األفراد والشركات يف شىت أنواع التمويالت والعقود
أن : وعليه فإنَّ الضاِبَط العامَّ الذي ُيمِكُن حتريره جلواِز هذه املرحلِة من مراحـِل البطاقـةِ  

طاقِة النقدي ِوفَق أحد عقوِد االستريمار الشرعيَّة اجملازة، مع أمهيـة  يكون استريمار غطاءِِ الب
 .استيفاء الضوابط الشرعية لذلك العقِد، وسالمته من املوانع واحملظورات

 

                                           
حيث إن من املعلوم أن اهليئات الشرعية والفقهاء املعاصرين الذين يرون جواَز التَّورُّق بينهم تفاوٌت يف الضوابط  (1)

ممن يقـوُل بتحـرمِي التـورُّق     ال  يشترطوهنا جلوازه، ويف املقابل فإنك عند التدقيق يف آراِء كريٍا من املعاصرين
  .املصريف، أنه إمنا يقوُل بتحرمِي صَوٍر حمدَّدة منه، أو يقول بتحرمِي التورُِّق إذا انتفت ضوابُط معيَّنة

  .إال إنَّ طبيعة مريَل هذا االستريمار تستلزُم أن يكون ذا خماطر منخفضة، وأن يكون ذا سيولٍة عالية (1)
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 مرحلة استخدامِ العميلِ للبطاقة: املرحلة الثالثة

قِة وحامِلها، وهو مـا  إنَّ مداَر احلكِم يف هذه املرحَلِة هو تكييُف العالقِة بَ  ُمصِدِر البطا
 .سُيبىن عليه حكُم مسائَل ِعدَّة ذات عالقة باستخداِم البطاقة

وعليِه فإنَّ املتأمَِّل يف طبيَعِة عمِل البطاقة بشكٍل عامٍّ، باإلضافِة إىل استحضاِر ما سبَق بياُنه 
يف احلسـاِب   من أنَّ سقَف البطاقِة مرتبٌط بِغطائها النقديِّ املوَدِع -يف توصيِف البطاقِة-

االستريماريِّ لصاحِل العميل، وأنَّ مجيَع العملياِت ال  ُينفِّذها حامُل البطاقِة إمنا تـتمُّ مـن   
خالِل السَّحِب من هذا الرَّصيِد؛ إن املتأمََّل يف ذلك يظهُر له أنَّ العالقة بَ  مصِدِر البطاقِة 

 -د تنفيِذ العميِل عملياٍت بالبطاقـةِ عن–يقترُن ( كفالة مالية)وحاملها ُتكيَُّف بأهنا ضماٌن 
، (التاجر)بالوكالِة يف السَّداد؛ فاملصرف بإصدارِه البطاقَة ضامٌن حلامِلها أمام قابل البطاقة 

ويقترن هذا الضـمان بوكالـِة   . وحامل البطاقة مضمون عنه، وقابل البطاقة مضمون له
حساِبه االستريمارّي املـوَدِع فيـِه   باخلصِم من - (1)املصرف عن حامِل البطاقِة يف السَّداِد

 .، وحتويِل مسَتحقَّاِت قابِل البطاقِة-غطاُء البطاقِة النَّقدي
 : وعليه فيحسُن بياُن حكِم بعض املسائِل ذاِت العالقِة باستخداِم العميِل للبطاقة، ومنها

 
  (كرسوِم اإلصداِر والتَّجديد والسحب النقدي)حكم رسوِم البطاقة 

ِف املعاصرين يف حكِم هذه الرُّسوم يف بطاقات االئتمان بَ  جميٍز، وحمرٍِّم هلا سبق بياُن خال
وقد كاَن مداُر احلكِم  (1)،-وهو ما رجََّحه الباحث–مطلقًا، وجميٍز هلا بقدِر التكلفِة الفعلية 

وبتنفيذه  عند إصدارِه البطاقَة–يف املسألِة هو ارتباُط األعماِل املتقوَّمة ال  يقدِّمها املصِرف 
بإقراِضه حاِملها؛ فكاَن يف فرِضِه رسومًا أكريَر مـن التكلفـِة    -عمليات السحِب النَّقدي

عن اجلمِع بـَ    الفعليَِّة يف هذه احلال شبهُة التحايل على الربا، والدخوُل يف هني النيب 
 .السََّلِف والبيِع

                                           
 .َة بأجٍر أم بغِا أجرسواٌء أكانت هذه الوكال (1)
إن –يف الفصل الرياين من هذا الباب؛ فلااَجـع  " بطاقات التقسيط ذات الرسوم الريابتة"عند احلديث عن حكم  (1)

  .-شئت
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خمتلف؛ إذ إنَّ العالقَة القرضـيََّة  " ةبطاقات التقسيط ذات املديونية املقدم"إال إنَّ احُلكَم يف 
منتفَيٌة هنا؛ ولذلك فإنَّ ملصِدِر البطاقة أن يسترِبَح من هذه الرسوم مجيعًا، ويقدِّرها وفق ما 

 .يراه؛ ألهنا أجرٌة على عمٍل متقوٍَّم مباٍح انتفت عنه شبهة الربا
 
 (1)حكم الشروط اجَلعليَّة واملقيِّدة للملكية يف البطاقة 

، كما -كعقد التمويل، وعقد االستريمار–ت العقود ال  تتكوَّن منها هيكلُة البطاقة اشتمل
اشتملت األحكام املقترنة باستخدام العميِل للبطاقِة يف صيغتها املركبة الكاملة على مجلـٍة  

اشتراط إيداع مبلغ التمويل يف احلساب االستريمارّي، : مريل-من الشروط اجلعليَّة يف العقد 
، وهذه -َجْعِل ربِح االستريماِر املسَتَحقِّ للعميل سدادًا لربح التمويل الواجب عليه واشتراُط

الشُّروط اجَلْعلية شروط جائزة، وال تؤول إىل حمرَّم، فيجب على العاقدين الوفاء هبـا؛ ألن  
األصل يف الشروط والعقود الصحة، وهو مذهب مجهور العلماء كما نسبه هلم اإلمام ابن 

اعتقادهم أن عقـود  [ أي لنفاة الِقياس]اخلطأ الرابع هلم ": بقوله -رمحه اهلل-زية قيِّم اجلو
دليٌل على الصحة، فـإذا مل   املسلم  وشروطهم ومعامالهتم كلها على البطالن حىت يقوَم

يقم عندهم دليٌل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطالنه، فأفسدوا بـذلك  
. وعقودهم وشروطهم بال برهان من اهلل، بناًء على هذا األصلكرياًا من معامالت الناس 

ومجهور الفقهاء على خالفه، وأن األصل يف العقود والشروط الصحة إال ما أبطله الشارع 
 وهذا القول هو الصحيح؛ فإن احلكم ببطالهنا حكٌم بالتحرمي والتأثيم، ومعلوٌم. أو هنى عنه

، وال تأثيم إال ما أ م اهلل ورسوله به فاعله، كما أنه ال أنه ال حرام إال ما حرمه اهلل ورسوله
واجب إال ما أوجبه اهلل، وال حرام إال ما حرمه اهلل، وال دينًا إال ما شرعه اهلل، فاألصل يف 
العبادات البطالن حىت يقوم دليل على األمر، واألصل يف العقود واملعامالت الصحة حـىت  

 (1)."يقوم دليل على البطالن والتحرمي
 

                                           
 .-فلينظر إن شئت–درس الباحث حكم هذه املسألة تفصياًل يف الفصل الرياين من الباب الرياين من هذه الرسالة  (1)
 (.  107 /4)إعالم املوقع   (1)
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 :خالصة رأي الباحث يف حكمِ البطاقة

بعد تأمُّل ما سبق من توصيِف البطاقِة، ودراسِة هيكلتها وآلية عملها وما تشتمل عليه من 
جوازها، ولكن مع أمهية  -واهلل أعلم بالصواب–عقوٍد وشروط؛ فإن الذي يظهُر للباحث 
 . استجماِع ما سبق إيراده من ضواِبَط شرعية

 
الصادر عن ندوِة الربكة السادسة والعشـرين لالقتصـاد   ( 3/ 11)القرار هذا وقد نص 

حتقيقـًا لـدوِر   : "وفيه( بطاقات التقسيط ذات املديونية املقدمة)اإلسالمي، على إجازِة 
املؤسسات املاليَّة اإلسالميَِّة يف تقدمِي البدائل الشرعية عن التطبيقات املصرفية غا املشروعة، 

 املغطاة ال  كريَر التَّرويُج هلا وشاَع استخدامها، فقد بادرت املؤسسات ومنها البطاقات غا
املالية اإلسالمية مبوافقة هيئاهتا الشَّرعيَِّة إىل إصداِر عدَِّة بطاقاٍت لالئتماِن املتجدِّد، تتـيُح  

مَتريِّـل   حلاِمِلها تأجيل السَّداِد دون اشتراِط فائدٍة ربوية، وذلك على ُأسٍس فقهيٍَّة متعـدِّدة 
اجتاهاٍت فقهية يف هذه القضية االجتهادية ال  ال نصَّ فيها، وبالضوابط الشرعية ال  بيَّنْتها 

: التورُّق السَّابق السوتخدام البطاقوة   1/1/1: ... اهليئات الشرعية، وهذه األسس هي
ولـيس   .وذلك بتوفا السُّيولة به يف حساِب حامِل البطاقة،  م احلسِم منه عند استخدامها

  (1)".، وهبذه الطريقة تكون البطاقة مغطَّاة(قلب الدين)فيه فس، الدين بالدَّين 
 

مـن  ( 15/5) 148: كذلك فإنَّ ما جاَء يف قراَر جمَمِع الفقِه اإلسالمي الدويل ذي الرقم
بطاقات التقسيط ذات املديونية "جواِز إصداِر بطاقات االئتماِن املغطاة قد يشمل بعمومه 

وإن كانت التغطية املنصوص عليها يف القرار مرادًا هبا التغطية من أمواِل العميل، -" املقدمة
جيوُز : "، ومما جاء يف نصِّ القرار-وليس من خالِل مديونيٍة يقدِّمها مصِدُر البطاقِة حلاملها

                                           
  (.409: )العدد الريامن من حولية الربكة، ص (1)
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ـ  َد إصداُر بطاقات االئتمان املغطاة، والتعامل هبا، إذا مل تتضمَّن شروُطها دفَع الفائدِة عن
    (1)".التأخُِّر يف السَّداد

 

                                           
من القرار املشار إليه أعاله، الصادر يف دورة اجملمع اخلامسة عشرة ال  ُعِقدت يف مسقط ( أ: )وذلك يف الفقرة (1)

  .هـ1315حمرَّم  18إىل  13يف الفترة من 
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 :المبحث الثالث
مة دراسة تطبيقية إلحدى بطاقات  التقسيط ذات المديونية المقد 

 
 

هي البطاقـة الـ  طرحهـا    " بطاقات التقسيط ذات املديونية املقدَّمة"إن أبرز تطبيقات 
ملبحث من خـالل  مصرف أبوظيب اإلسالمي، وال  ستكون حملَّ دراسٍة تطبيقية يف هذا ا

 :  املطلب  اآلتي 
 

 توصيف البطاقة: املطلب األول

سيعرُض الباحُث توصيَف البطاقِة حملَّ الدراسِة من خالل سرِد مقتطفاٍت من أهـمَّ مـا   
مما له عالقٌة حبكمها الشَّرعي،  م إجياز  -شروط وأحكام البطاقة-اشتملت عليه اتفاقيتها 

 :ى النحو اآليتهيكلتها وآليِة عملها، وذلك عل
 

 "شروط و حكام البطاقة"مقتطفات من نصوص :  ولا 

 
عزيزي طالب البطاقة املغطاة نظرًا ألنَّ آلية البطاقة املغطاة تقوم على أساِس توفِا غطـاٍء  "

للبطاقِة من ِقَبل طالبها، فإننا ننصحك بتوفِا غطاِء البطاقِة من املال املتـوفِّر يف أيٍّ مـن   
 .صرف، دون إنشاِء مديونيٍَّة للوصوِل إىل توفِا ذلَك الِغطاءحساباتك لدى امل

 
 

 :تعريفات
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 مصرف أبو ظيب اإلسالمي: املصرف. 
 حلامِل البطاقِة ( حساب مضاربة)وهو عبارٌة عن حساٍب استريماريٍّ : حساب البطاقة

األساسي، مفتوح لدى املصرف يوَدُع فيه غطاُء البطاقة، ومنه يقوم املصرف بسحب 
 .لغ العمليات املنفَّذة بالبطاقة من ِقَبِل حامِل البطاقةمبا
 هو املبلغ املساوي ملبلغ الضمان، وهو املبلغ األعلـى الـذي ميكـن    : غطاء البطاقة

استخدامه بالبطاقة ويوفِّره حامل البطاقة األساسي من حسابه لدى املصِرف أو من أيِّ 
 .مصدٍر آخر

 ّي حلساِب الِبطاقة، ُيرَسل مـن ِقَبـل   كشُف حساٍب شهر: كشُف حساِب البطاقِة
 : املصرف إىل حامِل البطاقة، وُيظِهر

 السُّحوباِت واإليداعاِت يف حساِب البطاقة اخلاصَِّة بالعمليات. 

 ربُح احلساِب االستريماريِّ قصِا األجل. 

   إن ( بتقـديره )مقدار ما تنازل عنه املصرف من القسط الشَّهري لريمِن البيـِع
 .ُوِجد

 االتفاق امُلرَبُم بَ  امَلصِرِف وحامِل البطاقِة األساسي الـذي يبيـع بـه    : راحبةعقد امل
املصرُف ِسَلعًا، أو حصًَّة شائعًة من كميٍَّة مفَرَزة من السلع إىل حامِل البطاقِة األساسّي 

 .بريمِن البيٍع

 ن الكميِّة املفَرَزة من السَِّلع هو الريَّمُن املؤجَُّل لبيِع السَِّلِع، أو احِلصَِّة الشائعِة م: مثُن البيع
 .مبوجب عقد املراحبة، واملشتمل على ربٍح حمدٍَّد معلوم

 هو املبلغ الذي يوَدع يف حساِب البطاقة من ِقَبـِل حامـِل البطاقـِة    : مبلُغ الّضمان
 .األساسّي ضمانًا ملطالباِت املصِرِف جتاَه حامِل الِبطاقِة األساسّي

 أو إجراِء سحٍب نقديِّ من ِقَبِل / أو أية خدمة، و/ ضائع وهي عملية شراِء ب: العملية
 .أو استخدام رقم التعريف الشخصي/ حامِل البطاقة، وذلك باستخدام البطاقة، و

 
  :متهيد

 :ِوفقًا للبياناِت الواردِة يف طلِب البطاقِة املوقَّع من ِقَبل حامِل الِبطاقة
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 ه لدى املصرف، أو وفَّر حامُل البطاقِة غطاَء البطاقة من حساب (1

وِوفقًا لبنود عقِد املراحبـِة أودَع  . أبرَم املصرُف وحامُل البطاقِة األساسي عقَد مراحبة (1
يف حساِب البطاقة ضمانًا اللتزامه بدفِع ( مبلغ الضمان)حامُل البطاقِة األساسي مبلغًا 

ُف حامـَل البطاقـِة   وِوفقًا لعقِد اخلدماِت املَوقَّع بينهم أيضًا، خوَّل املصـر . مثِن البيع
األساسي باستخداِم مبلِغ الضَّماِن من خالِل البطاقِة، وبدوِره فوََّض حامـُل البطاقـِة   
األساسي املصرَف بسداِد مبالغ العملياِت من مبلِغ الضَّمان، وللمصرف يف ضوِء هذه 
 اآللية أن يتخّلى عن جزٍء من مثِن البيِع ملصلحِة حامِل البطاقـة األساسـي يف ضـوءِ   

 .استخدامه ملبلغ الضمان

 
  يتعهد حامل البطاقة بأن ال يستخدَم البطاقَة يف شراِء البضائع واخلدمات احملظورِة ِوفقًا

القمار، األشياء اإلباحية، املشروبات الكحولية، أو : ألحكاِم الشَّريعِة اإلسالمية، مريل
ٍل مـن األشـكال فـإنَّ    أّي شيٍء غَا قانوين، ويف حاِل خمالفِة هذا التعهُِّد بأيِّ شك

 .للمصرِف أن ُيلِغي البطاقَة دون إنذاٍر سابق، ودون أية مسؤوليٍة جتاه حامل البطاقة

  على حامل البطاقة أن يقوَم طيلَة مدَِّة صالحيَِّة البطاقِة بإيداٍع نقديٍّ شهريٍّ يف حساِبه
ولكـن الدفعـة   ، أو للمذكور يف طلب البطاقة، (إن ُوجد)ِوفقًا لشروط عقِد املراحبة 

 .املبيَّن يف كشف حساب البطاقة( إن وجد)املسَتَحقَّة على حامِل البطاقِة ستكون املبلغ 

  إذا مل تسدَّد الدفعة املستحقة بشكٍل كامٍل يف موعد االستحقاق فإن املصرف سيوقف
 10البطاقة، ويف حالة استمرار حامل البطاقة يف عدِم السَّداد فإن البطاقَة سُتلغى بعـد  

يومًا من تاري، استحقاق الدفعة األوىل، ولن يقوم املصرف بإصداِر بطاقٍة جديدة ما مل 
 (.إذا تطلَّب األمُر ذلك)ُيدَفِع املبلغ كاماًل، ويتم الدخول يف ترتيٍب جديد 

    إذا كان االستخداُم اإلمجايلُّ حلامِل البطاقِة يتجاوُز غطاَء البطاقة، فإن املبلـَغ الزائـد
الدفِع بشكٍل فورّي، وميلُك املصِرُف احلقَّ يف إيقاِف الِبطاقِة إذا مل يدفع  يكون مسَتَحقَّ

يومًا من  10املبلَغ الزائَد يف موعِد االستحقاق، وللمصرف يف حال عدم السداد ملدِة 
 .تاريِ، االستحقاِق األوَِّل أن ُيلِغَي الِبطاقة
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 الدفعات / تفويض اخلصم
ن غطاِء الِبطاقِة كما َيظَهُر يف كشف احلساب ُيدَفُع يف تاريِ، من املبلغ املستخَدم م...%  

، هبـذا أفوضـكم بـأن    (درهم أيهما أكرب 100أو مبلغ % 5احلد األدىن )االستحقاِق 
، وذلـك سـدادًا   ...لدى مصرف أبوظيب اإلسالمي فرع ... ختصموا من حسايب رقم 

 .يةحسايب الشهر( كشوف)للمبالغ املستحقة كما تظهر يف كشف 
 

 طلب فتح حساب البطاقة 
مبوجبه وافق حامل البطاقة األساسي على فتِح حساٍب لدى املصرِف كحساِب اسـتريماٍر  

% 35باملضاربة؛ إليداِع غطاِء البطاقة فيه، وإن األرباَح املتحقَِّقَة سيتمُّ توزيُعها بواقـع  
 (... رب املال)لصاحب احلساب % 55، (املضارب)للمصرف 

  
 سِط، والباقي من الِق(مراحبة د عقُدِجإن ُو)املراحبة  ه من ربِحعلى رحِب حيصل املصرُف 

مـن   البطاقِة لطالِب ِلاملتحصِّ بِحالرِّ ه وبَ بيَن ِةاملقاصَّ بعَد- املراحبِة ملديونيِة هريِّالشَّ
له،  قََّحاملسَت املبلَغ َضأن خيفِّ وللمصرِف يدفعه طالب البطاقة، -االستريماري احلساِب

 .هتقديِر فَقِو
 ِةها التفصيليَّتنفيِذ ومستنداِت وعقوِد هذه اآللية املشروحة للبطاقة املغطاة، وإجراءاِت ،

أبـوظيب   ملصـرفِ  الشـرعيةِ  قابـةِ الفتوى والرَّ ل هيئِةَبت من ِقَدِمت واعُتعوِجقد ُر
 ".اإلسالمي

 

 هيكلة البطاقِة وآلية عملها: ثانياا 

وأحكاِمها، ونشرِتها التسويقية ومرفقاهتا فإنه ميكن إجيـاز  من خالل تأمُّل شروط البطاقِة 
 :هيكلتها وآلية عملها يف اآليت
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  ُّسـحب  تقوم فكرة البطاقة على توفِا غطاٍء نقديٍّ للبطاقة يكون سقفًا هلا، ومنه يتم
هبا، وقد أتاَح املصِرف طريقت  لتوفِا السُّيولة الـ  سـتوَدُع    مبالغ العمليات املنفَّذة

 :غطاٍء للبطاقِةك

 من موارد العميل الذاتية، دون إنشاء مديونية للوصول إىل توفا الغطـاء  : األوىل
 . النَّقديِّ للبطاقة

 من خالل إجراء عملية بيٍع آجٍل لِسَلٍع ميلكها املصرف،  م يتورَّق العميـل  : الريانية
ل هبا، ويوِدعها يف حساب البطاقة اخلاص كغطاء؛ أي أن يتمَّ ذلـك مـن خـال   

 .استدانِة العميِل من املصرف
  هذا وإن كان املصِرُف قد حثَّ العميَل على عدِم االستدانة من املصرف، وحريَّه على

مـن حيـث الواقـع    –توفِا الغطاِء الّنقدي من موارد العميل اخلاصَّة، إال إنَّ ذلك 
م البطاقات سيكون اخلياَر األقل تنفيذًا؛ ألنَّ األصَل فيمن يرغُب يف استخدا -العملي

كما إن البطاقَة  (1)االئتمانية إمنا هو االستفادِة من االئتمان الذي توفِّره البطاقة حلاملها،
 Debit)هبذا االعتباَر خترُج عن نطاِق بطاقات االئتمان إىل نطاِق بطاقـات اخلصـم   

Cards). 
 خالل املصـِرف،   إذا اختاَر العميُل الطريَق الرياين، وهو توفا غطاِء البطاقِة النقدّي من

فسيتم ذلك من خالل تنفيِذ عمليَِّة بيٍع آجل، يبيُع املصِرُف فيها من العميِل سلعًة بريمٍن 
آجٍل مقسٍَّط بشكٍل شهريٍّ، يكوُن مقداُر أقساِطه الشَّهريِة ما يوازي مقـداَر ربـِح   

 .عاُقدالتمويِل فقط، وأما أصُل الدَّيِن فيتمُّ تأجيُل سداِده إىل هنايِة مدَّة الت

  يشتِرُط املصِرُف على العميِل يف عقِد البيع اآلجِل، أن يوِدَع العميُل مبلغًا نقديًا مساويًا
ملقداِر أصِل الدَّيِن يف حساٍب استريماريٍّ يديُره املصرف لصاحِل العميل كضماٍن حـىت  

 .سداِد العميِل كامَل املديونية

                                           
ا بطاقُة االئتماِن حلاملها، كالقبول العاملي، واألمان، واالستغناء جبانِب الفوائد واملزايا األخرى الكرياة ال  توفِّره (1)

  .عن محِل العمالت املختلفة وغاها
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  بريمٍن حالٍّ من غِا املصِرف، ويتورَُّق  -ِفال  اشتراها من املصِر-يبيُع العميُل السِّلعة
كضماٍن لسداِد ديـِن  )بريمِنها،  مَّ يوِدُع السيولَة النقديَّة هذه يف احلساِب االستريماري 

 (.البيِع اآلجل

    أبرَم العميُل مع املصِرف عقَد مضارَبٍة مستوٍف لشروِطه الشرعية، السـتريماِر مبلـِغ
توضيُح آليِة توزيِع ما : ما اشتملت عليه اتفاقيَُّة املضاربِة الضَّماِن املوَدِع فيه، ومن أمريلة

األرباح املتحقَِّقة : "قد يتَحقَُّق من ربٍح بَ  العاقَدين حبصٍَّة مشاعٍة معلوَمٍة، وَنصُّ ذلك
رب )لصاحب احلسـاب  % 55، (املضارب)للمصرف % 35سيتمُّ توزيُعها بواقع 

 .-"(املال

 ع يف احلساِب االستريماري هو ضماٌن للمصِرف حىت سداد العميل ُرغَم أنَّ املبَلَغ املوَد
مديونية البيِع اآلجل، إال إنَّ املصِرَف قد أِذَن للعميِل يف السَّحب من هذا الرصيد من 
خالل العمليات ال  تتمُّ بالبطاَقِة من شراِء السِّلع، واحلصوِل على اخلدمات، والسَّحب 

 .يلالنقديِّ من أجهزِة الصراف اآل

   مبوجب اتفاقيَِّة اخلدمات امُلرَبَمة ب  العميل واملصِرف؛ فإن العميَل قد َوكَّل املصـرَف
يف سداِد مبالغ العملياِت ال  تتم بالبطاقة، وتسوية املبالغ املستحّقة لقابلي البطاقة من 

عـة هلـا   التُّجَّار، وبنوك التُّجَّار، والبنوك ال  يسحب العميُل من أجهزِة الصراف التاب
 .سيولًة نقديًَّة من مبلِغ الضَّمان املوَدِع يف احلساب االستريماري

  باستريناِء بعض الرُّسـوم  )إذا مل يسَتخِدِم العميُل البطاقَة فإنَّه لن تترتَّب عليه أعباٌء ماليَّة
؛ ألنَّ األرباَح الـ   (ال  تقارُب مقداَر رسوِم إصداِر البطاقاِت االئتمانية بشكٍل عام

األربـاح الواجبـَة عليـه     -يف الغالـب –سَتحقُّ للعميِل من االستريمار، ستغطي سُت
للمصرف يف عملية البيِع اآلجل، كما إّن أصَل املبلَغ املستريمر سيتمُّ به سداد أصل مبلِغ 

 .املديونية يف عمليَِّة البيِع اآلجل

  السَّحِب النقدي فـإّن  يف حاِل استخداِم العميِل البطاقَة يف شراِء السَِّلِع واخلدمات أو
املصِرف سيكون جمرَّد وسيٍط لنقِل املبلغ من حساِب العميِل االستريماري، وسـيترتَُّب  

 .على ذلك فسُ، املضاربة مبقداِر املبلِغ املسحوب
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   ُيرِسُل املصرُف بشكٍل شهري إىل العميِل كشَف حساٍب يتضمَّن إمجايلَّ العمليـاِت
من % 5وهو –األدىن املطلوب من العميل تسديده نقدًا  املنفَّذة خالل الشَّهر، واحلدَّ

، وما زاد عن -درهم أيهما أعلى 100إمجايل املبالغ املسحوبة من سقف البطاقة، أو 
فالعميُل باخليار بَ  تسديده بالكامل نقـدًا،   -واجب السَّداد نقدًا-هذا احلدِّ األدىن 

 . وب  تأجيِل سداِد مجيِعه أو بعِضه

  املوَدعـة يف  -فإن املبالَغ غَا املسحوبِة من سقِف البطاقـة   -ا سبق بيانهوكم-وعليه
لسداِد ربِح  -يف الغالب–سيكوُن عائُد االستريماِر فيها كافيًا  -احلساِب االستريماري

ويف . التمويِل املسَتَحقِّ عليها؛ وبذلك فلن يترتََّب على العميل أّي عبٍء مايل عليهـا 
املباِلَغ املسحوبة مـن احلسـاب   -غا املسدَِّد من عملياِت البطاقة املقابل فإنَّ املقداَر 

ربح عمليَّة البيِع اآلجل املربم –سيكوُن على العميِل تسديُد ربِح متويِلها  –االستريماري
مبقدار الفترِة غِا املسدَّدِة فيها فقط؛ ألنَّ عقد املضاربة قد انفس،  -عند إصداِر البطاقة
املسحوب ومبقداِر مدِة سحِبه، فليس لربِح متويِل هذا املقدار ما يغطيِه  مبقداِر هذا املبلِغ

 .من عائِد االستريمار

    وهكذا فإنَّ حامَل البطاقة له املرونُة يف السحب وإعادة التسديد يف حـدود سـقِف
 .البطاقة، وفق اآللية املذكورة آنفًا

 

   

المي، وتفصيٍل هليكلتها وآليـِة  بناًء على ما سبق من توصيٍف لبطاقِة مصرف أبوظيب اإلس
واهلل أعلـُم  –عملها، وبعد الدراسة والتأمل لشروطها وأحكامها فإنَّ الذي يظهُر للباحِث 

أركان وشروط، ولسالمتها ستجماِع ما تشتمُل عليه عقوُدها من جوازها؛ ال -بالصواب
 .من املوانع واحملظورات الشرعية



 

 

 

 
 

 :الباب الرابع
السلم والستصنال  العقود المستجدة في

 والقرو  المتبادلة
 :وفيه متهيد وفصالن

 

تمهيااد فااي التعريااف بالساالم والستصاانال والقاارو  
 المتبادلة

السلم والستصانال بساعر الساو  ياوم : الفصل األول
 التسليم

 السحب على المكشوف بحساب النقاط: الفصل الثاني



 

 

 

 تمهيد
في التعريف بالسلم والستصنال والقرو  

 بادلةالمت
 

 :مباحثثالثة  وفيه
 

 التعريف بالسلم: األول المبحث

 التعريف بالستصنال: الثاني المبحث
 التعريف بالقرو  المتبادلة: الثالث المبحث
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 (1)التعريف بالّسلَم: المبحث األول

 وفيه ثالثة مطالب

 حقيقة السَّلَم: املطلب األول

 السلم في اللغة:  ولا 

–يقول األزهري (. السََّلُف: )، ومنها(االْسِتْسالُم: )منها (1)رد مبعان عدَّة،السََّلم يف اللغة ي
أسلم يف كذا وكذا وأسـَلف  : السلف، يقال: االستسالم، والسلم: والسَلم: "-رمحه اهلل

   (4)".فيه مبعىن واحد
: ول العـرب تق(. التَّرك: )، ويرد كذلك مبعىن(التَّْسِليِم)يرد السََّلم يف لسان العرب مبعىن و

  (3)(.تركها: كان راعي غنم  م أسلم؛ أي"فالٌن 
 .نوع من شجر العضاة -كذلك–والسََّلم 

 

 السلم في الصطالح: ثانياا 

                                           
نزيه محاد، السلم يف الشريعة والتطبيق املصريف، عبدامللك كاموي، / عقد السلم يف الشريعة اإلسالمية، د: ينظر (1)

ة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة، الـذي  ، مقدم"السلم وتطبيقاته املعاصرة: "مخسة حبوث بعنوان
هـ، عقد السلم واالستصـناع  1/11/1317 -1ُعِقد يف أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة من 

جاين يالت/ دالسلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر، صاحل احلص ، / ودورمها يف املصرف اإلسالمي، الشي،
  .حممد عبداحلليم عمر/ لسلم، داإلطار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع ا، ر أمحدعبدالقاد

، لسان العرب، (1850/ 5)، الصحاح، اجلوهري (339/ 11)هتذيب اللغة، األزهري : يف( سلم)ُينظر مادة  (1)
  (.117/ 3)الفاوزابادي ، القاموس احمليط، (133 -131/ 7)ابن منظور 

  (.339/ 11( )سلم)مادة هتذيب اللغة  (4)
  (.133/ 7( )سلم)لسان العرب، ابن منظور مادة  (3)
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: حـااًل، ويسـمى   مُنع فيه الريَّدَفبيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع ُي" :هوعقد السََّلم 
، ويسمى "املسلم فيه: "سمى، ويؤجل فيه املبيع املوصوف ىف الذمة، وي"رأس مال السلم"

  (1)(".سلفًا)، وقد يسمى السلم "رب السلم"، أو "املسِلم: "، واملشتري"املسلم إليه: "البائع
إال إن فقهاء املذاهب األربعة قد اختلفوا يف تعريفهم للسَّلم تبعًا الخـتالفهم يف بعـض   

 :شروطه، ومن ذلك
؛ -وإن تنوَّعت يف اللفظ واملـبىن –يف املعىن عرفه احلنفية واحلنابلة بتعريفات متفقة : أواًل

ومعزى ذلك ومردُّه اتفاُقُهم على اشتراط تسليم رأس مال السـلم يف جملـس العقـد،    
 :ومن تعريفاهتم. واشتراطهم تأجيل امُلسَلم فيه
  (4)".شراء آجل بعاجل: "بقوله (1)-رمحه اهلل–عرفه من احلنفية ابن عابدين 

 على موصوٍف عقٌد: "بقوله (3)-رمحه اهلل–ذكره اإلمام البعلي ما: ومن تعريفات احلنابلة
وهو التعريف الذي اختـاره اإلمـام    (5)،"العقد يف جملِس مقبوٍض بريمٍن مؤجٍل يف الذمِة
 (1).يف اإلقناع (1)-رمحه اهلل–واحلجاوي  (7)يف اإلنصاف، (1)-رمحه اهلل–املرداوي 

                                           
املعايا الشرعية، اجمللس الشرعي هليئـة  : معيار السلم والسلم املوازي، ضمن كتاب( 10: )املعيار الشرعي رقم (1)

  (.171: )احملاسبة واملراجعة ص
ّدمشقي املشهور بابن عابدين، إمام فقهاء احلنفّية يف عصـره،  حمّمد أم  بن عمر بن عبد العزيز ال: ابن عابدين (1)

، ونسمات األسحار على شرح املنار، توّفي -املشهور حباشية ابن عابدين-تار على الدر املختار احمل رّد: من آثاره
  .(77/ 8)، ومعجم املؤّلف ، كّحالة (31/ 1)األعالم، الّزركلي : ينظر يف ترمجته. هـ1151: سنة

  (.353/ 7)رد احملتار  (4)
مشس الّدين أبو عبد اهلل حمّمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلبّكي الّدمشقي، فقيه حنبلي حمّدث لغوي، : البعلي (3)

ـ 708: توّفي سنةاملطلع على أبواب املقنع، وشرح ألفّية ابن مالك، : ، من آثارهباحلديث عين ينظـر يف  . هـ
  .(10/ 1)، وشذرات الّذهب، ابن العماد (171)يب معجم الّشيو ، الّذه: ترمجته

  (.111: )امُلطِلع ص (5)
وإمامـه   ذهباملشيـ، ، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد املرداوي الصاحلي احلنبلي: املرداوي (1)

املشبع يف حتريـر  اإلنصاف يف معرفة الّراجح من اخلالف، والّتنقيح : صاحب التصانيف البديعة، ومنهاومنقحه، 
، وشذرات الّذهب، (115/ 5)الّضوء الاّلمع، الّسخاوي : ينظر يف ترمجته. هـ995: أحكام املقنع، توّفي سنة

  (430/ 7)ابن العماد 
(7) (5 /93.) 
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وأجازوا تأجيل تسليم رأس مـال السَّـلم    (4)حلال،أما املالكية الذين منعوا السلم ا :ثانيًا
بيُع معلوٍم يف الذِّمِة حمصوٍر بالصـفة  : "اليوم  والريالثة، فقد عرَّفوه بتعريفات عدة، منها

   (3)".بِعَوٍض حاضرًا، وما هو يف حكم احلاضر، إىل أجٍل معلوم
وأجازوا كون  (5)العقد، أما الشافعية الذين اشترطوا تسليم رأس مال السلم يف جملس :ثالثًا

 يف الذمِة على موصوٍف عقٌد: "املسلم فيه حااًل ومؤجاًل فقد عرفوه بتعريفات ِعدَّة، منها
   (1)".ى عاجاًلعَطُي ببدٍل
 

 مشروعية السَّلَم: املطلب الثاني

 : دلت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعية السََّلم، ومنها
 

 من القرآن: أواًل
 (7).ژ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ .1

ف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله َلأشهد أن السَّ: )-اهلل عنهما رضي-قال ابن عباس 
 (9).،  م قرأ هذه اآلية(اهلل يف الكتاب وأذن فيه

                                                                                                                         
، مـن  ة يف دمشقلانباحل مف شرف الّدين أبو الّنجا موسى بن أمحد بن موسى احلّجاوي املقدسي، : احلجاوي (1)

الكواكـب  : ينظر يف ترمجتـه . هـ819: زاد املستقنع يف اختصار املقنع، واإلقناع، توّفي سنة: طبوعةآثاره امل
  .(417/ 9)، وشذرات الّذهب، ابن العماد (115/ 4)الّسائرة يف أعيان املائة العاشرة، الغّزي 

(1) (1 /178.)  
  .كاحلنفية واحلنابلة (4)
  (.487: )شرح حدود ابن عرفة، األنصاري ص (3)
  .كاحلنفية واحلنابلة (5)
  (.131/ 4)، روضة الطالب ، النووي (481/ 3)العزيز شرح الوجيز، الرافعي  (1)
  .(191: )سورة البقرة، اآلية (7)
، وأخرجه الشـافعي  (91/ 4)السلم إىل أجل معلوم : السلم، باب: رواه البخاري يف صحيحه معلَّقًا يف كتاب (9)

ال سلف إال إىل أجل معلوم : البيوع، باب: ، وعبد الرزاق يف املصنف يف كتاب(411/ 1)موصواًل يف مسنده 
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 من السنة: ثانيًا
ـ ْسـِلُفوَن  يَنَة َوُهْم ُياملد  النيبَقِدَم ) :قال -اهلل عنهما رضي-عن ابن عباس  .1  التمِرب

كيٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم، إىل أجل  ففي شيء يفمن أْسَلَف ڇ :السنتِ  والريالث، فقال
 (1)(.ڇمعلوم

إىل عبد الرمحن  (3)وعبد اهلل بن شداد (4)أرسلين أبو بردة (1):قال دعن حممد بن أيب جماِل .4
 ملغامَنا يُبِصكنا ُن) :فقاال ،فسألتهما عن السلف (1)وعبد اهلل ابن أيب أوىف (1)بن أبزى

                                                                                                                         
، (595/ 7)السلف يف الطعام والتمـر  : البيوع واألقضية، باب: ، وابن أيب شيبة يف املصنف يف كتاب(5/ 9)

حديث صحيح على : "التفسا، وقال: ، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب(105/ 11)والطرباين يف املعجم الكبا 
: مجاع أبواب السلم، بـاب : ، والبيهقي يف السنن الكربى يف(434 -431/ 1" )شرط الشيخ  ومل خيرجاه

 (.114/ 5)وصححه الشي، األلباين يف إرواء الغليل (. 19/ 1)جواز السلف املضمون بالصفة 
، تغليق التعليق، ابن حجـر  (71/ 4)، تلخيص احلبا، ابن حجر (35 -33/ 3)نصب الراية، الزيلعي : وينظر

(4 /171).  
يف  ومسلم يف صـحيحه ، (95/ 4)السلم يف وزن معلوم : السلم، باب: يف كتاب رواه البخاري يف صحيحه (1)

  .-واللفظ للبخاري–( 34 -31/ 1)السلم : البيوع، باب: كتاب
اهلل بن أيب أوىف، َخـَتن جماهد بن جـرب   عبد اهلل بن أيب اجملالد الكويف، موىل عبد :ويقال: حممد بن أيب جماِلد (1)

أحاديث، أخرج له البخاري وأبو داود والّنسائي وابن ماجه، وّثقه حيىي بن مع  وأبو  10املّكي، راٍو مقّل له حنو 
، وتاري، اإلسالم، الّذهيب (17/ 11)هتذيب الكمال، املّزي : ينظر يف ترمجته. هـ110زرعة الّرازي، توّفي سنة 

(4 /410).  
ابن الّصحايب اجلليل أيب موسى عبد اهلل بن قيس األشعري، قاضي الكوفة  -احلارث :وقيل-عامر  هو: أبو ُبْرَدة (4)

، كان من أوعية العلم حّجة باّتفاق، توّفي ْيٍح،  ّم عزله احلّجاج بن يوسفوفقيهها، ويل قضاءها بعد القاضي ُشَر
، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (119/ 1)الّطبقات، ابن سعد  :ينظر يف ترمجته. هـ104: هـ، وقيل103: سنة
(5/ 5).  

حديريه خمرٌَّج يف الكتب السـتة، وال  بن اهلاد الّليريي املدين  ّم الكويف الفقيه،  عبد اهلل بن شّدادأبو الوليد التابعيُّ  (3)
/ 5)الّطبقات، ابن سعد  : ترمجتهينظر يف. هـ91، له يف كتب الفقه واآلثار بعض آراء، توّفي سنة نزاع يف ثقته

  .(399/ 4)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (111/ 1، 11
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م يف احلنطـة والشـعا   ُهُفِلْسفُن الشاِم من أنباِط فكان يأتينا أنباٌط، مع رسول اهلل 
ما ) :أو مل يكن هلم زرع؟ قاال أكان هلم زرٌع :قلت :قال ،(والزبيب إىل أجل مسمى

 (4)(.كنا نسأهلم عن ذلك

 
 اإلمجاع: ثالثًا

 .أمجعت األمَّة على مشروعية عقِد السَّلم
وأمجعـوا علـى أن   : "اإلمجاع على ذلك بقوله -رمحه اهلل–إلمام ابن املنذر وقد حكى ا

ال  ،موصوف مـن طعـام أرض   ،معلوٍم ه يف طعاٍمصاحَب م الرجُلسِلأن ُي ،اجلائز لَمالسَّ
يدفع مثن  ،ودنانا ودراهم معلومة ،معلوم إىل أجٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم بكيٍل ،خيطيء مريلها

ض فيـه  قَباملكان الذي ُي ىسمَّوُي ،فرقا من مقامهما الذي تبايعا فيهما أسلم فيه قبل أن يت
  (3)".كان صحيحًا ،وكانا جائزي األمر ،فإذا فعال ذلك ،الطعام

 

 (5)أركان عقد السَّلَم وشروٍ صحته: املطلب الثالث

، ومخسة (الصيغة، والعاقدان، واملعقود عليه: )أركان عقد السلم ثالثة على سبيل اإلمجال
 : لى سبيل التفصيل، وهي ما يأيتع

                                                                                                                         
 ، موىل نافع بن عبد احلارث، صحايّب له رواية وفقه وعلم، ُرِوَي عن عمر اخلزاعي  عبد الّرمحن بن َأْبَزى (1)

يف خالفته واليَة خراسان، عاش إىل سنة  ه علّي ، ولعلمه وفضله أّمر(ابن َأْبَزى مّمن رفعه اهلل بالقرآن: )قوله فيه
  .(191/ 3)، واإلصابة، ابن حجر (101/ 4)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. نّيف وسبع 

األسلمي الكويف، لـه  -علقمة بن خالد :واسم أيب أوىف- عبد اهلل بن أيب أوىف -أبو إبراهيم :وقيل-أبو معاوية  (1)
سا أعالم  :ينظر يف ترمجته. هـ90، توّفي سنة عدَّةأحاديث  بة، شهد احلديبية، وروى عن الّنيّب وألبيه صح

  .(19/ 3)، واإلصابة يف متييز الّصحابة، ابن حجر (319/ 4)الّنبالء، الّذهيب 
 .(97/ 4)معلوم  إىل أجلالسلم : السلم، باب: رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب (4)
  (.143: )بن املنذر صاإلمجاع، ا (3)
وحيث إن شروط السلم واردة يف مقام التمهيد، وليست جزءًا رئيسًا من صلب الرسالة، فسيكتفي الباحث فيها  (5)

  .يف امُلخَتَلف فيه، واهلل أعلم -من وجهة نظر الباحث القاصرة–بإعطاء نبذة عامة موجزة، مقتصرًا على الراجح 
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 الصيغة: أواًل

وقد اتفق الفقهاء على انعقاد اإلجياب بلفظ السلم والسلف وكل . وهي اإلجياب والقبول
قبلـت ورضـيت   : ما اشُتّق منهما، ويصح القبول بكلِّ لفظ يدل على الرِّضـا، مريـل  

   (1).وحنومها
 

 امُلسِلم: ثانيًا

 امُلسَلم إليه: ثالثًا

رط فيهما ما ُيشترط يف سائر عقود املعاوضات املالية من البلوا والعقـل والرُّشـد   وُيشت
  (1).وعدم احلجر عليهما

  
 امُلسَلم فيه: رابعًا

 رأس مال السََّلم: سامسًا

 
 :مجيعًا -يف امُلسَلم فيه ويف رأس مال السلم–ومما ُيشترط فيهما 

 
-ًا؛ فال يصح أن يكون أحد الِعَوضـ   أن يكون كلٌّ منهما مااًل متقوَّمًا حّسًا وشرع .1

أو ليس له قيمٌة شرعًا ليس له قيمة وال ُينتفع به عادة،  -رأس مال السلم، واملسَلم فيه
احملرمات من األعيان، كآالت املعازف واخلمر وكتب السحر وحنوها؛ ألهنـا غـا   ك

   (4).مة، وال ميلكها صاحبها حلرمتهامتقوَّ

                                           
/ 1)، مغين احملتاج، الشـربيين  (1/ 4)، شرح مَنح اجلليل، عليش (101/ 5)اين بدائع الصنائع، الكاس: ينظر (1)

  (.19/ 4)، كشاف القناع، البهويت (141، 143
  (.101/ 1)اإلشراف : ينظر. حكى ابن املنذر اإلمجاع على اشتراط ذلك فيهما (1)
النصراين ُيسِلم إىل النصراين يف اخلمر،  وقال كل من حنفظ عنه من أهل العلم يف: "-رمحه اهلل–يقول ابن املنذر  (4)

  (.115/ 1)اإلشراف " أن الذي أسلم يأخذ درامهه:  م ُيْسِلم َأحُدُهما
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فال جيوز أن يكونا ِرَبِويَّْين ُيشـَتَرط   (1)علة ربا الفضل؛ أال جيتمع فيهما أحد وصفي .1
فيهما التقابض، كأن يكون أحدمها ذهبًا واآلخر فضة، أو أن يكـون أحـدمها ُبـّرًا    

وذلك للحديث الذي رواه عبادة بن الصامت . واآلخر شعاًا
 رسول اهلل أن  (1)

 ،والتمر بالتمر ،لشعا بالشعاوا ،والرب بالرب ،والفضة بالفضة ،الذهب بالذهبڇ: قال
فإذا اختلفت هذه األصـناف فبيعـوا    ،بيٍد يدًا ،بسواٍء سواًء ،مبريٍل مرياًل ،وامللح بامللح

ڇبيد كيف شئتم إذا كان يدًا
(4)  

 
 :ومما ُيشترط يف امُلسَلم فيه

 
 .أن يكون دينًا موصوفًا يف الذمة .0

ألن حق املسِلم إذا تعلق  (3)ينًا معينة،فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز كون املسَلم فيه ع 
 . بعٍ  حمددٍة فإهنا قد تسَلم وقد تتلف فيكون يف ذلك غرر فاحش

 وإن مما استدل به الفقهاء على منع السَّلم يف املعيَّنات ما ُروي عن عبداهلل بن سـالم  
قـد   وإهنـم  ،قوم من اليهـود إن بين فالن أسلموا ل: فقال جاء رجل إىل النيب ): قال

                                           
-رمحه اهلل–يف تكملة اجملموع، ونقله عن اإلمام الشافعي  -رمحه اهلل–حكى اإلمجاع على ذلك اإلمام السُّبكي  (1)

-وقال يف األم  ،ق يسلمان فيما سوامهاِرا على أن الذهب والَوألن املسلم  أمجعو: "-رمحه اهلل–يقول السبكي 
إال أن  شـيءٍ  ان يف كلَِّمَلْسوال أعلم املسلم  اختلفوا يف أن الدنانا والدراهم ُي :-الصرف يف باب اآلجال يف

ان َمسَلهم ُياوالدر ناالدنايف أن  وال أعلم ب  املسلم  خالفًا :وقال يف خمتصر املزين ،م يف اآلخرسَلأحدمها ال ُي
  (.158 -159/ 10)تكملة اجملموع " مها يف اآلخرم أحُدسَلوال ُي ،شيٍء يف كلِّ

أحد الّنقباء ليلة العقبـة،   ،أبو الوليد ُعبادة بن الّصامت بن قيس األنصاري اخلزرجيهو : عبادة بن الّصامت (1)
دس، وهـو أّول مـن ويل قضـاء    كن بيت املق، وروى عنه أحاديث كرياة، سهد املشاهد كلَّها مع الّنيّب ش

/ 4)، واإلصابة، ابـن حجـر   (5/ 1)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته .هـ43، توّفي سنة فلسط 
113). 

  .(17 -11/ 1)الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا : البيوع، باب: كتاب صحيحه يف رواه مسلم يف (4)
/ 1)، مغين احملتاج، الشـربيين  (508/ 1)، مواهب اجلليل، احلطاب (111/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (3)

  (.107/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (141
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عندي : فقال رجل من اليهود ،ڇ؟من عندهڇ:   فقال النيب .فأخاف أن يرتدوا ،جاعوا
 ،بسعر كذا وكذا من حائط بين فالن ثالمثائة دينار :أراه قال ،-لشئ قد مساه-كذا وكذا 

بسعر كذا وكذا إىل أجل كذا وكذا ولـيس مـن حـائط بـين     ڇ: رسول اهلل فقال 
 (1)(.ڇفالن
 
   بالوصفأن يكون مما ينضب .2

اشترط الفقهاء وجوب كوِن امُلسَلم فيه مما ينضبط بالصفات ال  خيتلف الريمن باختالفها؛ 
ألن ما ال ميكن ضبط صفاته خيتلف كرياًا، فُيفضي إىل النزاع والشقاق، وهو ما جـاءت  

  (1).الشريعة بسد األبواب املوصلة إليه
 
 أن يكون معلومًا .3

املسلم فيه يف جملس العقد وصفًا حيقق العلم وينفي عنه مل خيتلف الفقهاء يف اشتراط وصف 
 (4).ذكر جنسه ونوعه وصفاته ال  خيتلف الريمن باختالفها: ومن ذلك. اجلهالة والغرر

 
 أن يكون مؤجاًل .4

إىل اشتراط أن يكون املسلم فيـه   (1)واحلنابلة (5)واملالكية، (3)ذهب اجلمهور من احلنفية،
 . م احلالُّ عندهممؤجاًل؛ وعليه فال يصح السل

                                           
/ 4)السلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم : التجارات، باب: يف كتابيف السنن رواه ابن ماجة  (1)

  .(118/ 5)، وضعفه الشي، األلباين يف إرواء الغليل (101 -100
/ 4)، املهـذب، الشـاازي   (1741/ 4)، بداية اجملتهد، ابن رشد (141/ 11)املبسوط، السرخسي : ُينظر (1)

  (.19/ 4)، كشاف القناع، البهويت (194
، (70/ 1)، جواهر اإلكليـل، اآليب  (170/ 4)، املهذب، الشاازي (113/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (4)

  (.10 /4)كشاف القناع، البهويت 
  (.111/ 5)، بدائع الصنائع، الكاساين (111 -115/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (3)
  (.18/ 4)، منح اجلليل، عليش (105/ 4)حاشية الدسوقي : ينظر (5)
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رضـي اهلل  –ما جاء يف حديث ابـن عبـاس   : وقد استدلوا لذلك بأدلة ِعدَّة، من أمهها
؛ ووجه االستدالل يف ذلك أن النيب (إىل أجل معلوم: )رسول اهلل من قول  (1)-عنهما
 أمر باألجل يف السلم، واألمر يقتضي الوجوب. 

   (4).احلال، واستدلوا لذلك جبملة أدلةوخالف يف ذلك الشافعية فقالوا جبواز السلم 
 
 أن يكون األجل معلومًا .5

إىل أجـل  )–وذلك لورود النص بذلك  (3)وقد اتفق الفقهاء على اشتراط العلم باألجل،
 (5).-(معلوم

 
 أن يكون مقدور التسليم عند حلول األجل .6

ـ  د حلـول  اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون املسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عن
  (1).أجل تسليمه

وهو كون املسلم فيه عام الوجـود يف   :الشرط اخلامس: " -رمحه اهلل– ابن قدامةيقول 
 وجوب تسليمه،وذلك ألنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند  ؛وال نعلم فيه خالفا ،حمله

ـ  ،حبكم الظاهر لَِّحعند امَل مل يكن موجودًا ،الوجود وإذا مل يكن عاّم  ،ليمهفلم ميكن تس
فـال   ،للحاجة من الغرِر فيه أنواٌع َلِمفإن السلم احُت ؛بل أوىل ،فلم يصح بيعه كبيع اآلبق

  (7)".لئال يكرير الغرر فيه ؛آخر ل فيه غرٌرَمحَتُي
 

                                                                                                                         
  (.11/ 4)، كشاف القناع، البهويت (89/ 5)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (1)
  .يف املطلب السابقالذي سبق إيراده يف أدلة مشروعية السلم  (1)
  (.137/ 4)، روضة الطالب ، النووي (481/ 3)العزيز، القزويين : ينظر (4)
  (.143: )اإلمجاع، ابن املنذر ص: ينظر (3)
  .وذلك يف حديث ابن عباس الذي سبق إيراده يف أدلة مشروعية السلم (5)
، (148/ 1)الشـربيين   ، مغين احملتاج،(408/ 1)، املنتقى، الباجي (115/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)

  (.18/ 4)كشاف القناع، البهويت 
  (.301/ 1)املغين، ابن قدامة  (7)
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 :ومما ُيشترط يف رأس مال السَلم
 
 أن يكون معلومًا .0

لك إما بالتعي  أو وذ (1)اتفق الفقهاء على اشتراط العلم برأس مال السلم يف جملس العقد،
ألنه قد يتأخر تسليُم املعقوِد "بالوصف، وذلك ألنه أحد البدل  يف عقِد معاوضٍة مالية، و

  (1)".عليِه وال ُيؤَمُن انفساخه، فوجب معرفة رأِس ماله لادَّ بدلُه كالقرض
 
 تسليمه يف جملس العقد .2

اشتراط تسليم رأس مال السـلم  إىل  (5)واحلنابلة (3)والشافعية (4)ذهب اجلمهور من احلنفية
يف جملس العقد، فإن تفرق العاقدان قبل ذلك بطل العقد، واستدلوا لذلك بأدلٍة ِعّدة مـن  

 .املنقول واملعقول
، فقالوا جبواز تأجيل تسليم رأس مال السلم -يف املشهور عندهم–وخالف يف هذا املالكية 

، واعتـربوا  "رب الشيء ُيعطـى ُحكَمـه  ما قا: "اليوم  والريالثة، عماًل بالقاعدة الفقهية
   (1).اليوم  والريالثة يف حكم التعجيل

                                           
  (.143: )حكى اإلمجاع على ذلك ابن املنذر يف اإلمجاع ص (1)
  (.40/ 4)كشاف القناع، البهويت  (1)
  (.313/ 7)رد احملتار، ابن عابدين : ينظر (4)
  (.481/ 3)لقزويين العزيز، ا: ينظر (3)
  (.40/ 4)كشاف القناع، البهويت : ينظر (5)
  (.7/ 4)، منح اجلليل، عليش (378/ 1)مواهب اجلليل، احلطاب : ينظر (1)
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 (1)التعريف باالستصناع: المبحث الثاني

 وفيه أربعة مطالب

 حقيقة االستصناع: املطلب األول

 لغةفي الالستصنال :  ولا 

طلب  تصناعوعليه فاالس، فاأللف والس  للطلب، َعَناستفعال من َص: يف اللغة االستصناع
  (1).فيما هو من خصائص حرفته ومهارته من الصانِع عمٍل
كما تقول اكَتَتَب؛ َأي ... خامتًا؛ ِإذا سَأل رجاًل َأن َيْصَنع له خامتًا،  اصَطَنَع فالٌن: يقال"

َدعـا ِإىل  : واْسَتْصَنَع الشيَء. َأَمر َأن ُيْكَتَب له، والطاُء بدل من تاء االفتعال؛ أَلجل الصاد
   (4)".والصَّناعُة ِحْرفُة الصاِنع وَعَمُله الصَّْنعة، والصِّناعُة ما َتْسَتْصِنُع من َأْمٍر... ْنِعه، ُص

 

 

 

 في الصطالحالستصنال : ثانياا 

                                           
عقد كاسب البدران، / عقد االستصناع، د: لالستزادة حول عقد االستصناع وجوانبه الشرعية والتطبيقية ُينظر (1)

أحكام عقد االستصناع يف  ،مصطفى الزرقا/ د.أ ستريمارات اإلسالمية املعاصرة،االستصناع ومدى أمهيته يف اال
اجلعالـة  ، حممد رأفت سعيد/ د.عقد االستصناع وعالقته بالعقود اجلائزة، أ، ناصر النشوي/ الفقه اإلسالمي، د
اإلسالمي يف دورته ، مقدمة ملؤمتر جممع الفقه حول عقد االستصناعاثنا عشر حبريًا ، شوقي دنيا/ دواالستصناع، 

هـ، عقد السلم واالستصناع ودورمهـا يف  11/11/1311 -7السابعة، الذي ُعِقد يف جدة خالل الفترة من 
  .صاحل احلص / ف اإلسالمي، الشي،املصر

، (51/ 4)، القاموس احمليط، الفاوزابـادي  (1131 -1135/ 4)الصحاح، اجلوهري : يف( صنع)ينظر مادة  (1)
  (.555: )صاملعجم الوسيط 

  .(181 /9) (صنع)مادة  لسان العرب، ابن منظور (4)
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من  ًااالستصناع جزء جعِلإىل  (4)واحلنابلة (1)والشافعية (1)اجته السواد األعظم من املالكية
 . عندهم؛ وجيب أن ينضبط بضوابطه وشروطه يفهتعر ضمنيندرج  فإنه السلم، ولذلك
، ولذلك عقدًا مستقاًل له اعتباره الذي جيعله متميزًا عن عقد السلم عدوهأما احلنفية فقد 

 :فقد عّرفوه بتعريفات عدة، منها
ـ يف الذِّ يٍعِبعلى َم هو عقٌد: "بقوله -رمحه اهلل– الكاساينعرفه اإلمام  .1 ط فيـه  ِرمة ُش

 (3)."العمل
: فيقـول  إىل صـانعٍ  واالستصناع هو أن جييء إنساٌن" (5):-رمحه اهلل– البابريتوقال  .1

سلم إليه مجيع الدراهم، أو وُي. اصنع يل شيئًا صورته كهذا، وقدره كذا، بكذا درمهًا
 (1)".بعضها أو ال يسلم

وهـو أن   ،االستصناع طلب الصنعة: "فقد عرفه بقوله (7)-رمحه اهلل– ابن اهلمام أما .4
أو  ،ه كذاُتَعطوله كذا وَس ًافَّاصنع يل ُخ :فرأو مكعب أو أواين الصُّ فٍُّخ انِعيقول لص

ال  عطى الريمن املسمى أووُي ،وزهنا كذا على هيئة كذا بكذا ،دستا أي برمة تسع كذا
 (9)."فيعقد اآلخر معه ،عطي شيئًاُي

                                           
  (.47 -41/ 4)، منح اجلليل، عليش (117/ 4)حاشية الدسوقي : ينظر (1)
  (.159 -157/ 1)، روضة الطالب ، النووي (111 -114/ 4)املهذب، الشاازي : ينظر (1)
  (.375/ 1)لبهويت ، كشاف القناع، ا(400/ 3)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (4)
  .(1/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين  (3)
أكمل الّدين أبو عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن حممود الّرومي البابريت، فقيه حنفي لغوي صاحب فنون، من  :البابريت (5)

الكامنة يف أعيان الّدرر : ينظر يف ترمجته. هـ791: العناية يف شرح اهلداية، والّنقود والّردود، توّفي سنة: آثاره
  .(148/ 1)، وبغية الوعاة يف تراجم الّلغوّي  والّنحاة، الّسيوطي (1/ 1)املائة الريامنة، ابن حجر 

  .(455 -453/ 5)شرح العناية،  (1)
كمال الّدين حمّمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد الّسيواسي اإلسكندري احلنفي املشـهور بـابن    :ابن اهلمام (7)

فتح القدير، واملسايرة يف العقائد املنجية : فقيه حنفي له دراية بأصول الّلغة واحلساب، من آثاره املطبوعةاهلمام، 
، وشذرات الّذهب، ابن (117/ 9)الّضوء الاّلمع، الّسخاوي : ينظر يف ترمجته. هـ911: يف اآلخرة، توّفي سنة

  .(189/ 7)العماد 
  (.455 -453 /5) شرح فتح القدير (9)
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 على وجـهٍ  طلب العمل منه يف شيء خاصٍّ: "بأنه -رمحه اهلل– ابن عابدين وقد عرفه .3
 (1)".خمصوص

 
  (1):التعريف املختار

إن املتأمل يف تعريفات احلنفية آنفِة الذِّكر، وغاها ميكنه أن يستخرج منها أهم مالمـح  
 .عقد االستصناع يف املذهب احلنفي، وال  يتميز هبا عما يشتبه به من عقود

 علوى وجوهٍ   ،فيه العمل شترطُي ،مةيف الذِّ يٍعِبعلى َم عقٌد": وعليه فيمكن تعريفه بأنه
 ."، وال ُيشترط له تسليُم الثَّمِن يف جملِس العقدخمصوٍص

   
 :شرح التعريف

 "وهـو املـذهب   -عليه مجهوُر احلنفيـة  وهو ما يؤكد ما ، عَدالَو جخِرُيقيد  :"عقد
حلـاكم  وا (4)،مد بـن مسـلمة  من أن االستصناع عقٌد ال وعد، خالفًا حمل -عندهم
 (1).من أئمتهم (5)والصفار (3)الشهيد،

                                           
  .(373 /7)رد احملتار  (1)
: ، عقد االستصناع، كمال الـدين جعـيط ص  (11 -58: )كاسب البدران ص/ عقد االستصناع، د: ينظر (1)

(511- 514.)  
 من وهو، مسرقند قضاء َوِليأبو عبد اهلل حمّمد بن أسلم بن مسلمة األزدي، فقيه حنفي ورع، : حممد بن مسلمة (4)

املّتفق واملفتـرق، اخلطيـب   : ينظر يف ترمجته. هـ119: توّفي سنة، اليمان بن دحمم بكر يبأو املاتريدي أقران
  .(44/ 1)، واجلواهر املضّية يف طبقات احلنفّية، القرشي (130/ 4)البغدادي 

أبو الفضل حمّمد بن حمّمد بن أمحد املروزي الّسلمي البلخي املشهور باحلاكم الّشهيد، فقيـه  : احلاكم الشهيد (3)
ينظر يف . هـ443: الكايف، واملنتقى، كالمها يف فروع احلنفّية، توّفي سنة: القضاة الوزراء، من آثاره حنفي من
  .(111/ 1)، اجلواهر املضّية يف طبقات احلنفّية، القرشي (195/ 7)تاري، اإلسالم، الّذهيب : ترمجته

ي زاهد من علماء العقائد والكالم، مـن  أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أمحد البخاري، فقيه حنف: الصَّفار (5)
الفوائد : ينظر يف ترمجته. هـ543: تلخيص األدّلة لقواعد الّتوحيد، وكتاب الّسّنة واجلماعة، توّفي سنة: آثاره

  .(371/ 1)حاّجي خليفة ، وكشف الّظنون، (7: )البهّية، الّلكنوي ص
/ 5)، بداية املبتـدي، املرغينـاين   (3/ 5)الكاساين ، بدائع الصنائع، (148/ 11)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)

  (.375/ 7)، رد احملتار، ابن عابدين (455/ 5)، شرح فتح القدير، ابن اهلمام (455
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 "مقبـوض يف اجمللـس،    يف عقد البيع بيعخرج البيع؛ إذ املُيقيد  :"يف الذمة على مبيٍع
 . مةه يف الذُِّعْنُص واالستصناع مطلوٌب

 "وال تـدخل   إذ السلم بيع آجل بعاجل، ؛لمز به عن السَِّرقيد احُت :"العمل هُشِرط في
  .الصنعة يف امُلسَلم فيه

 "أي جامع شروط االستصناع ال  سيأيت بياهنا :"خمصوص على وجٍه. 

 "قيٌد يتضح به أهم الفروق ب  السلم : "وال ُيشترط له تسليم الثمن يف جملس العقد
واالستصناع، وهو من أهم ما خالف فيه اجلمهوُر احلنفيََّة يف أحكام االستصناع، وهو 

جيلـه وتأجيلـه   عدم اشتراط تسليم مثن االستصناع يف جملس التعاقد، بل جيـوز تع 
 .وتقسيطه

  

 االستصناع وعالقته بالعقود: املطلب الثاني

 وفيه ثالثة فروع

 (1)الستصنال والسلم: الفرل األول

سبق بيان أن مجهور الفقهاء عّدوا االستصناع نوعًا من السَّلم، وجيب أن جتري عليه مجيع 
أحلقوه بباب السَّـلم يف   بل حىت إن احلنفية الذين خصُّوه عن الّسَلم بأحكام قد. أحكامه

 . التصنيف، وذلك ملا بينهما من اشتراك يف أوجه عدة
 .وعليه فإن بيان أوجه االتفاق واالفتراق بينهما من األمهية مبكان

  وجه التفا  بينهما:  ولا 

 . إليه حلاجةتدعو ا معدوٍم لشيٍء بيٌع مهااالستصناع والسلم كال .1

                                           
 -19: )ص مصـطفى الزرقـا  / د.عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستريمارات اإلسالمية املعاصرة، أ: ينظر (1)

اجلعالة واالستصناع، ، (30 -43: )ص حممد رأفت سعيد/ د.اجلائزة، أعقد االستصناع وعالقته بالعقود  ،(18
/ ، االستصـناع، د (418 -411: )وهبة الزحيلي ص/ ، عقد االستصناع، د(30 -48: )شوقي دنيا ص/ د

  (.119 -117: )سعود الريبي  ص
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وصـفًا   م فيه واملستصَنعسَلوصُف امل :الستصناعمما ُيشترط لصحة كلٍّ من السلم وا .1
 . ، وينفي اجلهالة والغرر اآليلة إىل الشقاق والنزاعر يف القيمةؤثِّح ما ُييوضِّجملِّيًا 

 . العلم بالريمن جنسًا ونوعًا وقدرًا ووصفًا كليهما يف العقدينُيشترط  .4
ذلك امُلسَتصَنع ومثن رأس مال السلم واملسلم فيه، وك–أن جيتمع يف العوض   ال جيوز .3

 . وذلك يف العقدين كليهما، علة ربا النسيئة -االستصناع

  وجه الفترا  بينهما: ثانياا 

وال جيـري يف   ،املصـنوعات ما تدخله الصنعة فقط، أي أن االستصناع إمنا جيري في .1
األشياء الطبيعية ال  ال تدخلها الصنعة كالريمار والبقول واحلبوب وحنوها، بل هـذه  

 . ال غا لُمالسَّ ذلك عقد فطريُق يف الذمةنتوجات الطبيعية إذا أريد بيعها امل
. ب معلوميته بتحديده نوعًا وقـدراً جتإن الريمن ال جيب تعجيله يف االستصناع، وإمنا  .1

فيمكن أن يكون الريمن يف االستصناع معجاًل كله، أو مؤجاًل كله، أو مقسطًا، وذلك 
ب  االستصناع والسلم تظهر به  رئيس، وهذا فارق (طلقالبيع امل)كما يف البيع العادي 
 . هو من أهم ما اختلف فيه اجلمهور مع احلنفيةمزية االستصناع، و

 

  (1)الستصنال واإلجارة: الفرل الثاني

أن املعقـود عليـه يف   : مع كون االستصناع واإلجارة عقدين بينهما أوجه اتفاق، منـها 
عة العمل، واالستصناع حمل العقد فيـه هـو عـٌ     هو منف -إجارة األشخاص–اإلجارة 

 . ومنفعُة عمٍل
ما حيتاج إليه العمل من مواٍد أوليٍة يف عقد اإلجارة  أن ،أجلى الفوارق ب  العقدينفإن من 

املواد األولوية ال   وأاملادة أن االستصناع  إمنا يقدمه املستأجر ال األجا، بينما جتد يف عقد
-من مواد أساسية أو كماليـة،   العملع وسائر ما حيتاج إليه املستصَنمنها الشيء  ُعصَنُي

ذلك إمنا يقدمه الصانع مـن   لُُّك -اسواء منها ما حيتاج إىل اشتراط، أو كان مفهومًا عرًف
                                           

العقود اجلـائزة،  عقد االستصناع وعالقته ب، (143 -140: )ص كاسب البدران/ عقد االستصناع، د: ينظر (1)
  .(48 -49: )شوقي دنيا ص/ داجلعالة واالستصناع،  ،(38 -31: )ص حممد رأفت سعيد/ د.أ
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يف الريمن، وهو إمنا يشـتري الشـيء    ع شيئًا منه، ألنه حمسوٌبعنده، وال يقدم املستصِن
وعليه فإننـا نالحـظ أن   ؛ االستصناع عن اإلجارة يِّزمي مامن أهم مصنوعًا كاماًل، وهذا 

الصانع يف االستصناع يقدم شيئ  مندجم  متامًا مها ع  وعمـل، أو حسـب التعـبا    
  .االقتصادي سلعة وخدمة، أما يف اإلجارة فال يقدم إال عماًل أو خدمة أو منفعة

 

 (1)الستصنال والبيع المطل : الفرل الثالث

باعتبار االصـطالح العـام   –الستصناع ُيعد نوعًا خاصًا من أنواع البيوع هذا وإن كان ا
، فإن من أهم ما يتب  به الفرق ب  االستصناع والبيع املطلق أن املعقود عليـه يف  -للبيع

 .البيع هو الع  فحسب، بينما املعقود عليه يف االستصناع هو الع  والعمل يف آن واحد
يف  ديٍن وبيُع ،بريمن عٍ  بيُع :أربعة علم بأن البيوع أنواٌعا" :-رمحه اهلل–يقول السرخسي 

 ؛فيه تبع وهو االسـتئجار للصـناعة وحنومهـا    العُ  وبيع عمٍل ،الذمة بريمن وهو السلم
 وبيـعُ  ،فاملعقود عليه الوصف الذي حيدث يف احملل بعمل العامل والع  هو الصبغ بيع فيه

  (1)".ع فيه مبيع ع فاملستصَن ؛ط فيه العمل وهو االستصناعِرُش عٍ 
 

 (4)حكم االستصناع: املطلب الثالث

ع الريمن يف ِفُد سواٌء ،االستصناع مشروعية عقدإىل  -خالفًا لُزَفر– (1)ذهب مجهور احلنفية
موعد تسليم ه أو بعضه إىل ر كلُّخِّمنه وُأيء دفع شع جزٌء منه، أو مل ُيِفجملس العقد، أو ُد

 . واحدة أو على دفعات ًةدفع تسليمه،أو بعد  -عتصَناملس– املعقود عليه

                                           
: علي القره داغي ص/ ، عقد االستصناع، د(140 -117: )ص كاسب البدران/ عقد االستصناع، د: ينظر (1)

(448- 431.)  
  (.95 -93/ 15)املبسوط  (1)
يف سياق التمهيد للباب الرابع، وغا داخل يف صلب البحث، فسيقتصر الباحـث  وحيث إن هذا املطلب وارد  (4)

  .على إيراد القول الراجح مع مجلة من أدلته، دون إيراد تفاصيل اخلالف
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واجمللـس   (1)،-التابع ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي  –وهو ما رجحه جممع الفقه اإلسالمي 
وهو ما أخذ به عدد كبا  (4)الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

     (3).اإلسالمية من اهليئات الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية
 : وقد استدلوا لذلك جبملة أدلة، منها

 
 من السنة: أواًل
اصطنع خامتًا مـن ذهـب،     النيبأن  -رضي اهلل عنهما–ما رواه عبداهلل بن عمر  .1

وجعل ِفصَّه يف بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقـى املنـرب،   
، فنبـذه، فنبـذ   ڇصطنعته، وإين ال ألبسـه إين كنت اڇ: فحمد اهلل وأثىن عليه، فقال

     (5).الناس
إىل  رسـول اهلل  بعث ) :فقال ،يسألونه عن املنرب (1)بن سعد إىل سهِل أتى رجاٌل .1

أجلس علـيهن   عوادًاأن مري غالمك النجار يعمل يل أ -امرأة قد مساها سهل-فالنة 

                                                                                                                         
ابـن   شرح فتح القدير، ،(455 -453/ 5) البابريت شرح العناية،، (1/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (1)

   .(373 /7)ابن عابدين رد احملتار،  ،(455 -453 /5)اهلمام 
الصادر عن دورة مؤمتره السابع، الذي ُعقد يف جدة باململكة العربية السعودية ( 11/4/7: )وذلك يف قراره رقم (1)

  .هـ1311/ ذو القعدة/ 11 -7خالل الفترة من 
  ".وازياالستصناع واالستصناع امل: "املعنون بـ( 11: )وذلك يف معيارها الشرعي رقم (4)
، (90)، (51)، (39: )اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي، وذلك يف مجلة من قراراهتا، ومنها القـرارات : ومنها (3)

، (345)، (139: )، وكذلك اهليئة الشرعية لبيت التمويل الكوي  يف مجلة فتـاوى، منـها الفتـاوى   (111)
، (44)، (17: )فتاواها ذات األرقـام اآلتيـة   وكذلك هيئة الرقابة الشرعية ملصرف قطر اإلسالمي، ومن ذلك

  .، وغاهم(18: )، واهليئة الشرعية ملصرف فيصل السوداين يف فتواها رقم(35)
  .(157/ 7)من جعل فص اخلامت يف بطن كفه : اللباس، باب: رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب (5)
الّساعدي، صحايّب جليل معمِّر من أبناء املائـة،  أبو العّباس سهل بن سعد اخلزرجي األنصاري  :سهل بن سعد (1)

ينظـر يف  . هـ، وقيل قبل ذلـك 81روى أحاديث عّدة، وهو آخر من مات باملدينة من الّصحابة، توّفي سنة 
  .(100/ 4)، واإلصابة يف متييز الّصحابة، ابن حجر (311/ 4)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ترمجته
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رسول اهلل فأرسلت إىل  ، م جاء هبا ،فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ،إذا كلمت الناس
 (1)(.فأمر هبا فوضعت فجلس عليه ،هبا  

دليـل   استصنع اخلامت واملنرب، وِفْعله   رسول اهلل أن : ووجه الداللة من احلديري 
 .اجلواز

 
 اإلمجاع: ثانيًا

رسول استدل احلنفية باإلمجاع العملي على العمل باالستصناع، إذ ما زال الناس من لدن 
  (1).املون به دون نكا على ذلكيتع اهلل 
 

   (4)االستحسان: ثالثًا
ما لـيس عنـد    ألنه بيُع ؛فالقياس أن ال جيوز :أما جوازه: "-رمحه اهلل–يقول الكاساين 

 ،عن بيع ما لـيس عنـد اإلنسـان    رسول اهلل وقد هنى  ،اإلنسان ال على وجه السلم
ألهنم يعملون ذلـك يف   ؛ذلك إلمجاع الناس على ؛وجيوز استحسانًا .ورخص يف السلم

ال جتتمـع أمـ  علـى    ڇ: وقد قال عليه الصالة والسالم ،سائر األعصار من غا نكا
  (5)".ك باإلمجاعتَروالقياس ُي...  (3)،ڇضاللة

                                           
  .(11/ 4)النجار، : البيوع، باب: يف كتاب رواه البخاري يف صحيحه (1)
  (.455/ 5)، شرح فتح القدير، ابن اهلمام (4 -1/ 5)املبسوط، السرخسي : ينظر (1)
 . هو العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول عن احلكم األول: االستحسان (4)

، كشف األسرار، البخاري (541/ 1)ناظر، ابن قدامة ، روضة ال(81 -81/ 3)التمهيد، أبو اخلطاب : ينظر    
  (.81 -80/ 1) ي، البحر احمليط، الزركش(4/ 3)

، (330/ 5)السواد األعظم  :باب، الف  :يف كتاب يف السنن عن أنس بن مالك  رواه هبذا اللفظ ابن ماجة (3)
إن احلديث روي بألفاٍظ وطـرٍق   إال(. 341 -345/ 1)وضعفه الشي، األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 

، سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين (11/ 1)مشكاة املصابيح، التربيزي : ينظر. أخرى ِعدَّة بعضها صحيح
(4 /418- 410.)  

  (.4 -1/ 5)املبسوط  (5)
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وعليه فإن االستصناع وإن كان خالف القياس عندهم؛ ألنه بيع ما ليس عند البائع علـى  
 :نًا ألمور، منهاغا وجه السلم، إال إنه جاز استحسا

 .إمجاع الناس العملي على ممارسته والتعامل به دون نكا .1

 ونـوعٍ  ،خمصـوصٍ  من جـنسٍ  ألن اإلنسان قد حيتاج إىل شيٍء احلاجة تدعو إليه، .1
فيحتـاج إىل أن   وال جيده مصـنوعاً  ،خمصوصٍة وصفٍة ،خمصوٍص ٍرْدعلى َق ،خمصوٍص
  (1).الشريعة قد تكفلت برفعهو ،ز لوقع الناس يف احلرجُجفلو مل َي ؛يستصنع

 
 من املعىن واملعقول: رابعًا

 ،أن االستصناع فيه معىن عقدين جائزين ومها السلم واإلجارة: ومما استدلوا به من املعقول
وما اشتمل  ،فيه العمل ُطَرشَتواستئجار الصناع ُي ،يف الذمة بيٍععلى َم ذلك أن السلم عقٌد

  (1).ًاعلى معىن عقدين جائزين كان جائز
 

 أركان عقد االستصناع وشروطه: املطلب الرابع

 :أركان عقد االستصناع
 .، وهي اإلجياب والقبولالصيغة: أواًل
  .، ومها الصانع واملستصِنعالعاقدان: ًاثاني
  ، وهو املستصَنع، ومثن استصناعاملعقود عليه: ًاثالري
 
 
 
 

                                           
  .(4 /5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر (1)
  .(4 /5) املرجع السابق: ينظر (1)
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  (1):شروط عقد االستصناع
شترط يف عقد البيع، إال إن االستصناع ُيشترط له باإلضـافة  ُيشترط لعقد االستصناع ما ُي

 : إىل ذلك ما يأيت
، وذلك بأن حيدد العاقدان عند التعاقد صفات املستصـَنع  معلومًا املسَتصَنُعأن يكون  .1

جـنس  ، وذلك بذكر تنازع عند التسليملل ًانعاممزياًل للجهالة والغرر وحتديدًا وافيًا 
 .وكلِّ ما خيتلف الريمن باختالفهاته املصنوع ونوعه وقدره وصف

أن يكون حمل االستصناع عينًا موصوفة يف ذمة الصانع؛ وعليه فال يصـح أن يكـون    .1
 . املستصَنع عينًا معينة

ال جيوز عقد االستصـناع يف األشـياء   ؛ وعليه فنعةأن يكون املصنوع مما تدخله الصَّ .4
من احلبـوب والريمـار    تاوعزرملستصناع يف اعة، كاالاصنالالطبيعية ال  ال تدخلها 

 . واخلضروات والفواكه وحنوها

ن قـدَّم  ، فإال من املستصِنعأن تكون املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع من الصانع  .3
، وجيب تطبيق أحكام فإنه يكون عقد إجارة ال عقد استصناع املستصِنع املواد للصانع

 .اإلجارة حينئذ
وحتديـد أجـل أو   ع، االنزو الشقاق مينعحتديدًا  ،جنسًا وعددًاحتديد مثن االستصناع  .5

  .آجال سداده
 .مل يكن سُيَسلَّم حمل التعاقدإذا  املستصَنعمكان تسليم  حتديد .1

 (1).حتديد أجل أو آجال تسليم املستصَنع .7

                                           
واردة يف سياق التمهيد، وخارجة عن صلب الرسالة، فسيقتصر الباحث على " روط االستصناعش"وحيث إن  (1)

 .-واهلل أعلم–الراجح يف شروط االستصناع، مع اإلجياز يف إيرادها 
، االستصناع واملقاوالت (535 -547: )عقد االستصناع، كمال الدين جعيط ص: ينظر يف شروط االستصناع
، بيع ما ليس عند البائع وتطبيقاته القدمية واملعاصرة، (598 -591)كمال التارزي يف العصر احلاضر، مصطفى 

  (.331 -341: )دبيان الدبيان ص
 . -رمحة اهلل على اجلميع–وذلك على قول أيب يوسف وحممد بن احلسن خالفًا أليب حنيفة  (1)

 (.=451/ 5)، شرح فتح القدير، ابن اهلمام (4/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر
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 التعريف بالقروض المتبادلة: المبحث الثالث

 وفيه ثالثة مطالب
 

 باعتباره مركباً إضافياً تعريف القروض املتبادلة: املطلب األول

 (1) :القر  في اللغة

 .وَجْمُعُه ُقُروض. يقع امسًا ومصدرًا -بفتح القاف وكسرها–القَِْرض 
القـاف والـراء   : "-رمحه اهلل–يقول ابن فارس . وأصل معىن الَقْرِض يف اللَّغِة هو الَقْطع

ما : والَقْرض. راضْقبامِلالشيَء  َقَرضُت: يقال .والضاد أصٌل صحيٌح، وهو يدلُّ على القطع
  (1)".ُتعطيه اإلنساَن من مالك لُتْقَضاه

وهبذا االعتبار فإن القرض قد ُسمَِّي قرضًا؛ ألن امُلقِرَض كأنه قد اقتطع من مالـه شـيئًا   
 . ليعطيه املقترض

ا م: وُيطلق القرض على األمور احِلسِّية واملعنويَّة، فاحلسِّيُّ كإقراض املال وحنوه، واملعنوي
 .يتجازى به الناُس بينهم وَيَتقاَضْوَنه، وهو ما ُيْسِلفه اإلنسان من إحساٍن أو إساءة

 :ومنه قول الشاعر
 أو َسيِّئًا وَمِدْينًا مريَل ما دانا*  ُكلُّ اْمِريء سوف ُيْجزى َقْرَضُه َحَسنًا  

                                                                                                                         
وهو القول الذي رجحه جممع الفقه اإلسالمي، واجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسـات املاليـة   =

  .اإلسالمية وغاه من اهليئات الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
 -70/ 11)نظـور  ، لسان العرب، ابن م(1101 -1101/ 4)الصحاح، اجلوهري : يف( قرض)مادة  ينظر (1)

  (.11 -14/ 18)، تاج العروس، الزبيدي (71
  (.71/ 5)معجم مقاييس اللغة  (1)
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 ؛منهما على صـاحبه إنَّ فالنًا وفالنًا يتقارضان الريَّناء، إذا أثَنى كلُّ واحٍد : وقول العرب
 . لَّ واحٍد منهما أْقَرَض صاحَبه ثناًء كَقرِض املالنَّ ُكَأَكَف
 

 :القر  في الصطالح

َعرَّف الفقهاء من املذاهب األربعة القرض بتعريفات متنوعٍة لفظًا ومبىن، متقاربٍة حقيقـة  
 (1).ومعىن

 (.ينتفع به، ويرد بدلهمتليك ماٍل ملن : )ُيمكن أن ُيستخَلص من جمموعها التعريف اآليت
 

 (1):المتباَدلة في اللغة

 . امُلَتباَدل اسم مفعول من الفِعل باَدَل
 . إذا أعطاه مريل ما أخذ منه: باَدَل الرَُّجَل مباَدَلًة وِبدااًل: ُيقال

الباء والدال والالم أصٌل واحد، "هذا وإن اجلذر الريالثي للكلمة هو الباء والدال والالم، و
  (4)".شيء َمقاَم الشيء الذاهبوهو قيام ال
 .واسَتبَدَل الشيء بغاه وَتَبدَّله به إذا أخذه مكانه. َغْيُره: وَبَدُل الشَِّئ. الَبَدل: والَبِديل
 . التباُدل، وهي ُمَفاَعَلٌة من َبَدلت: وامُلَباَدَلُة
 . َباَدَل ُكلُّ واحٍد صاحبه: وَتَباَدال

 

                                           
، (111/ 4)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبا (499/ 7)رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين : ُينظر (1)

  .ها، وغا(47 -41/ 4)، كشاف القناع، البهويت (157/ 1)حاشيتا قليويب وعماة 
  (.71 -13/ 19)، تاج العروس، الزبيدي (48 -49/ 1)لسان العرب، ابن منظور : يف( بدل)مادة  ُينظر (1)
  (.110/ 1)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  (4)
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 بادلة باعتباره عَلَماً ولَقَباًتعريف القروض املت: املطلب الثاني

مصطلحات تدلُّ علـى  " الودائع املتبادلة"، أو "أسلفين وأسلفك"، أو "القروض املتبادلة"
 .أقرضك بشرط أن تقرضين، أو أقرضين على أن أقرضك: معىن متقارب، وهو

قَتـِرُض  أي أن ُيقرض املقِرض املقترض مبلغًا معلومًا ملدة حمددة معلومة، نظا أن ُيقِرض امل
 .املقِرَض مبلغًا معلومًا ملدة معلومة

هذا وإن كان األصل تساوي القرض ، إال إن املصطلح يشمل بعمومه اشتراط كلِّ قرٍض 
 .يف قرض، سواٌء أكان القرضان متساويي املقدار واملدة، أو متفاوت  فيها

 

 تطبيقات القروض املتبادلة يف املصارف اإلسالمية: املطلب الثالث

 (1):وَّعت تطبيقات القروض املتبادلة يف املصارف اإلسالمية ألغراض عدة، منهاتن
 
 .توفري العمالت األجنبية .0

حماولة توفا شيء من حاجتها للعمالت األجنبية من خـالل   ذهبت بعض املصارف إىل
 القروض املتبادلة؛ كأن ُيرِبم املصرف اإلسالمي مع البنك األجنيب اتفاقية ملزمة مدهتا عـام 

ألف ريـال   475يلتزم مبقتضاها املصرف اإلسالمي بأن يقرض البنك األجنيب عند طلبه 
ألف دوالر  100، يف مقابل أن يقرضه البنك األجنيب -على سبيل املريال–ملدة ثالثة أشهر 

 (1).أمريكي ملدة مماثلة عند حاجة املصرف اإلسالمي لذلك
 

                                           
وحيث إن هذه الصَُّور ليست من صميم البحث، وإمنا املقصود من إيرادها التصوُّر العام لتطبيقات القـروض   (1)

 املصارف اإلسالمية فسيوردها الباحث دون اخلوض يف تفاصيل حكمها الشرعي، كما إن من األمهية املتبادلة يف
 .-واهلل أعلم–مبكان التنبيه إىل أن إيرادها ال يعين بالضرورة كون الباحث يرى جوازها 

لبيـت  من فتاوى املستشار الشـرعي  ( 189)، (113)، (115: )وىاالفت قد صدرت بإجازة هذا التعاملو (1)
  .التمويل الكوي 

 (.137/ 3)، (181، 87/ 1)الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكوي  : ينظر
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 .السحب على املكشوف .2

املتبادلة يف املصارف اإلسالمية هو السحب على املكشوف إن من أهم تطبيقات القروض 
املبين على القروض املتبادلة، وسَيأيت مزيد تفصيل لذلك ودراسة يف الفصل الرياين من هذا 

 .-مبشيئة اهلل–الباب 
 

 .التمويل .3

رغم أن السحب على املكشوف أداة من أدوات التمويل قصا األجل فإن املقصود مـن  
 .و عموم التمويل؛ طويل األجل ومتوسِِّطه وقصِاهذكر التمويل هنا ه

حيث ذهبت بعض املصارف اإلسالمية إىل منح بعض عمالئها قروضـًا دون فوائـد أو   
 .متويالت دون أرباح نظا إيداعهم مبالغ معّينة يف احلسابات اجلارية وملدد حمدََّدة

 

 . معاجلة التأسر يف سداد املديونيات .4

اإلسالمية يف اتفاقياهتا مع املصارف الربوية، واتفاقياهتا مـع  حيث عِمدت بعض املصارف 
وهي –بعض عمالئها، وغاهم من األطراف، وجتنبًا لشرط دفع غرامات التأخُّر يف الدفع 

عمدت إىل حذف غرامات التأخا الربوية من االتفاقيات، ووضع شرط  -غرامات ربوية
يف حـال   -اإلسالمي دائنًا أم مـديناً سواء أكان املصرف –بديل يقضي بأن يقوم املدين 

تأخره يف سداد الدين عن موعده احملدَّد بإقراض الدائَن مبلغًا مساويًا للمبلغ املَتَأخَّر يف دفعه 
كأن يكون التأخا ملدة مخسة أيام فيوِدع املـدين املتـأخِّر يف   –ملدة مماثلة أو ملدد أطول 

 .-ية أيامالسداد مبلغًا مماثاًل له ملدة سبعة أو مثان
، من (100: )ما جاء يف قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي ذي الرقم: ومن أمريلة ذلك

أسس اإلجراءات املقترحـة  اجتمعت واتفقت على  ..إن جلنة البنوك احمللية : "النص اآليت
 :لتطبيقها بأثر رجعي، والتعويض عن تكلفة استخدام األموال، وتضمنت هذه األسـس 

أو يف حالة إعادة مبلغ ُدِفع باخلطأ بـ    ،ة الربوية مقابل التأخا يف الدفعستخدام الفائدا
، وقد اعترضت على ذلك شركة الراجحي املصرفية لالستريمار بصفتها بنكـًا  هذه البنوك

ركة يث إن شح: إسالميًا ال تتعامل بالفائدة أخذًا أو إعطاًء، واقترحت بدياًل لذلك التايل
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ال تدفع أو  ريمار تعامالهتا تتم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية لذاالراجحي املصرفية لالست
االستالم، لذا متت الترتيبات اآلتيـة مـع البنـوك    / التأخا يف الدفع تستلم فائدة مقابل

يتم االتصال مباشرة باملستفيد لتسوية تاري، : تأخا الدفع ةيف حالاملستفيدة ذات العالقة 
نترك مقابل أصل املبلغ مبلغًا مماثاًل معهم لفترة على ذلك فإننا  االستحقاق، فإذا متَّ االتفاق

مقابل ناتج خسارهتم من تأخانا، ومن  مَّ يتم إعادة أصل املبلغ إلينا يف تأري،  زمنية معينة
 (1)"....متََّفق عليه

 
 

 
 

                                           
 .هذا وقد رأت اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي إجازة هذه الصورة بضوابط مذكورة يف هذا القرار (1)



 

 

 

 :الفصل األول
 السلم والستصنال بسعر السو  يوم التسليم

 
 :مباحثثالثة  وفيه

 

التعريف بالسلم والستصنال بسعر السو  : األول ثالمبح
 يوم التسليم

السلم والستصنال بسعر السو  يوم حكم : الثاني المبحث

 التسليم
دراسة تطبيقية على السلم والستصنال بسعر : الثالث المبحث

 السو  يوم التسليم
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 :المبحث األول

 مبسعر السوق يوم التسلي واالستصناع التعريف بالسلم

 
إن التصوُّر األمريل ملفهوم السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم إمنا يتأتى من خالل 
معرفة خصائص عقدي السلم واالستصناع التمويلية، وما ينطوي عليه التمويل هبما مـن  

 .مزايا ومنافع اقتصادية ومتويلية
ية مبكان دراسة مكانتهما فإذا تب  مقدار أمهيتهما وفاعليتهما كعقدي متويل، فإن من األمه

الواقعية والتطبيقية ب  بقية الصيغ والعقود الشرعية التمويلية، وهل واقعهما يـتالءم مـع   
 املكانة الكباة واخلصائص واملزايا التمويلية ال  سبق ذكرها؟

 فإن كان الواقع التطبيقي هلما خمالفًا ملا ينبغي أن يكون، فما هي أبرز العوائق العملية ال 
متنع تفعيلهما واالستفادة من خصائصهما ومزايامها التمويلية؟ وما هي أبرز احللول الفقهية 

 املطروحة لعالج هذه العوائق؟
فإن تب  ذلك كان احلديث عن السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسـليم، وبيـان   

 .مفهومه، وتصوير معناه من الوضوح مبكان
لم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم، هو اإلشارة ملن ولعل من تتمة تصوُّر مفهوم الس

 .تعرَّض لذكر هذه املسألة من السلف، وحترير ذلك
 :وعليه فسيكون احلديث يف هذا املبحث من خالل أربعة مطالب، وذلك على النحو اآليت
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 (1)مزايا التمويل بعقدي السلم واالستصناع وخصائصهما: املطلب األول

، مصاحل اقتصادية عامة انحيقق ، كما إهنمامتويلية فريدة اتزيممستصناع واال السلم يلعقد
فضاًل عن كوهنما من أبرز العقود الشرعية ال  ميكن من خالل التمويل هبا حتقيق مقاصد 

كتحقيـق   (1)الشريعة اإلسالمية يف املال، والتالؤم مع غايات االقتصاد اإلسالمي وأهدافه؛
ملسامهة يف توسيع قاعدة املشاركة يف ملكية املشاريع، وتكامـل  العدالة وتوزيع الريروة، وا

؛ مما يترتب عليه -امُلَموَّل-مع أصحاب األفكار واملهارات واملشاريع  -امُلَموِّل–رأس املال 
 .دعم الصغار والكبار يف آن واحد، مما يكون له أثر إجيايب بنَّاء على االقتصاد برمَّته

ـ األب مباشرًا ارتباطًام واالستصناع يرتبط فضاًل عن كون التمويل بالسل طة احلقيقيـة  نش
؛ وهو ما يساعد يف احلد من ضافةامل قيمةكاألنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ذات ال

ال  هلا آثارها السلبية الكـباة   احلقيقي الناتج منو معدل عن ةنفصلامل املديونيةظاهرة منو 
 .على االقتصاد

رز اخلصائص واملزايـا التمويليـة واالقتصـادية لعقـدي السـلم      هذا وميكن تلخيص أب
  (4):واالستصناع فيما يأيت

 
 : اتساع النطاق، والكفاءة العالية .1

ملختلفـة  ااجـات  تيحالا حيث إنه ميكن من خالل عقدي السلم واالستصناع تلبيـة 
  .فيِّ  وغاهموِحَرمن مقاول   ،عًا أم مهني انَّاعًا أم ُصأكانوا زرَّ سواٌء ،للمتمول 

 يف النشـاطات الزراعيـة   واالستصناع السلم يحصر جماالت تطبيق عقدنوال تبل 
، باإلضـافة  واخلارجية منهاالداخلية  ؛التجارية والصناعية فحسب، إذ تشمل األنشطة

إىل املرونة الكباة لعقدي االستصناع والسَّلم يف التمويل احلكومي؛ إذ ميكـن مـن   
                                           

ر أمحد، بيع االستصناع وتطبيقاتـه  جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم، عريمان بابك: ينظر (1)
  .املصرفية املعاصرة، فياض عبداملنعم

  .وال  سبق بيان جزء منها يف التمهيد من هذه الرسالة (1)
السلم بديل ، (73 -71: )حممد عبداحلليم عمر ص/ اإلطار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلم، د: ينظر (4)

  (.18 -19: )التيجاين عبدالقادر ص/ د ،شرعي للتمويل املصريف املعاصر
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كبناء املطـارات والطـرق واملـدارس    - (1)ات البنية التحتية،خالهلما متويل مشروع
 .وغاها من احلاجات واألغراض التمويلية احلكومية -واملستشفيات

ُيضاف إىل ما سبق من أوجه الكفاءة العالية للتمويل بالسلم واالستصـناع واتسـاع   
 .يلهنطاقهما، هو القدرة على تلبية احتياجات التمويل قصا األجل ومتوسطه وطو

  

 : تشجيع اإلنتاج .1

–املال عـاجاًل  ( املستصِنع، أو املسِلم)يدفع املموِّل : يف عقدي السلم واالستصناع
 . نظا ِسَلٍع موصوفٍة يف الذمة جيب على املتموِّل تسليمها آجاًل (1)،-غالبًا

نتاج فإذا كان املتموِّل هو املنِتج هلذه السِّلع فإن عليه أن يبذل وسعه ويستفرا طاقته إل
القدر املتعاقد على تسليمه يف العقد؛ وبذلك يكون التمويل بالسلم واالستصناع دافعًا 

 .على اإلنتاج وحاّثًا عليه
ويف املقابل فإنه لو ُموِّل بقرض، فإن مريل هذا الدافع لن يكون موجودًا وبنفس املقدار؛ 

قرض جديد إذ الواجب يف ذمته هو تسديد نقٍد آجل من أي مصدر كان، حىت ولو ب

                                           
مقارنة بغاهـا مـن   –وعلى الرغم من حمدودية التطبيقات العملية للتمويل بواسطة عقدي السلم واالستصناع  (1)

مجلة مـن املشـروعات الكـباة    : ، إال إن هناك جتارب رائدة يف هذا اجملال؛ ومنها-الصيغ والعقود الشرعية
ا مصرف الراجحي مع جهات ِعدِّة لتمويلها من خالل عقدي االستصناع والسـلم،  واملشكورة ال  تعاقد فيه
 :ومنها على سبيل املريال

 (.90: )قرار اهليئة الشرعية رقم: ينظر. عقد استصناع لتمويل إحدى شركات الطاان بست طائرات نفاثة 

 (.137: )رقم قرار اهليئة الشرعية: ينظر. عقد استصناع لتمويل بناء جمموعة مدارس حكومية 

 (.197: )قرار اهليئة الشرعية رقم: ينظر. عقد استصناع لتمويل شركة بتروكيماوية وطنية 

 (.118: )قرار اهليئة الشرعية رقم: ينظر. عقد استصناع لتمويل تأثيث عدد من املدارس احلكومية 

 حمطة الشعيبة"كرمة عقد استصناع لتمويل إنشاء حمطة ضخمة من حمطات توليد الكهرباء يف منطقة مكة امل ."
 (.411)، (415: )قرار اهليئة الشرعية رقم: ينظر

  خطاب فضيلة رئيس اهليئة الشـرعية  : ينظر". موبايلي"لتمويل شركة احتاد االتصاالت " سلم يف املنافع"عقد
  .ش.هـ/31/319: رقم

  .ق بيانهحيث إن عقد االستصناع جيوز فيه تقدمي الريمن أو تقسيطه أو تأجيله، كما سب (1)
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لسداد القرض األول، وبذلك فلن يكون هناك ما حيفزه الستخدام مبلغ القـرض يف  
 .اإلنتاج

باإلضافة إىل ذلك فإن السلم واالستصناع ُيشجِّع أصحاب امِلهن واحِلرف على تكوين 
منشآهتم وأعماهلم اخلاصة، وحيوِّهلم من ُعمَّال إىل أرباب عمل بل وصانعي وظـائف  

إن من أصحاب املهارات واحِلرف الذين يعملون لدى غاهم من  وُفرص عمل؛ حيث
تتوفر لديه القدرة الكاملة واحلرفة واملهارة الالزمة ال  تؤهله لتأسيس مشروٍع إنتاجيٍّ 
مدرٍّ للربح ومستجِمع لعوامل النجاح، ولكن الذي مينعه هو عدم توفُّر رأس املـال أو  

تاج إليه من معدات ومستلزمات إنتـاج، ويف  التمويل الالزم لتأسيس املشروع وما حي
الوقت نفِسه فإن من الصعوبة مبكان حصوله على قرض بنكي يتطلـب ضـمانات   

 . وسجلٍّ ائتماين حافل وحنو ذلك مما ال يتوفر لدى كريا منهم
بينما ميكن حل هذه املشكلة من خالل متويلهم بواسطة عقدي السلم أو االستصناع، 

املعدات واآلالت واملواد اخلام املطلوبة لإلنتاج مقابل احلصـول  مما ميكنهم من توفا 
على جزء من إنتاجهم، وبذلك يتحولون إىل وحدات إنتاجية مسـتقلة تضـاف إىل   

يعمل لنفسه جبهد وطاقة أكرب مما  -يف الغالب–حجم االقتصاد الوطين؛ إذ إن اإلنسان 
 . يعمل لغاه

 
 : ترشيد تكاليف اإلنتاج .4

تكاليف اإلنتاج يف عقدي االستصناع والسلم من جهـة املشـتري    من أوجه ترشيد
 أنه يتعاقد على سلعة آجلة حمدَّد موعد تسليمها، مما ميكِّنه من( املسِلم، أو املستصِنع)
 حيـث إن  .مصروفات التخـزين  رشِّد بذلك، فُينتاجية هلذه السلعحاجاته اإل ةمءامو

واد أولية أو مواد نصف مصنعة يستخدمها جًا حيتاج إىل شراء منِتُم قد يكون املشتري
، فيشتريها سلمًا أو استصناعًا ويؤقت أجل استالمها بالتوازي مع مواعيد يف صناعاته
 .احتياجه هلا
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 : تقليل آثار التضخم .3
إن من أبرز املعضالت االقتصادية املعاصرة ال  مل َيْسلم من آثارها السلبية األفراد بل 

معضلٌة مل تترك قريبًا وال بعيدًا، . نها والفقا، الصناعيُّ منها والناميوال الدَُّول، الغين م
 .مشكلة التضخم: قاصيًا وال دانيًا إال ونالته بطرٍف، ب  ُمِقلٍّ ومستكرير

ومن جتليات التضخم وآثاره اخلطاة، اخنفاض القوة الشرائية للنقود، مما يؤثِّر وبشكل 
 .رئيس يف كل الديون النقدية اآلجلة

هذه –ويظهر ذلك فيما لو ثبت يف ذمة املدين ديٌن مبائٍة من عملٍة ما، على أن ُتسدَّد 
يف قيمتها الشرائية، أو قيمتها –فاملشكلة أن مائة اليوم قد ال يوازيها . بعد عام -املائة
من دينـه  % 10إال مائة وعشرون يف يوم سداد الدين؛ وبذلك خيسر الدائن  -املالية

و ما حدا الكريا إىل املناداة بضرورة الربط القياسـي للقـروض   وه. بسبب التضخم
 . والديون مبؤشرات األسعار القياسية للسلع واخلدمات

بينما جتد التمويل بالسلم واالستصناع حيقق الربط السلعي بطبيعته وأصل مشروعيته؛ 
وبشكل فاعل يف القضاء على آثـار التضـخم   ( االستصناع والسلم)وبذلك يساهم 

املسـَلم  )يف ذمة املـدين  ( املسِلم، أو املستصِنع)عامل  به؛ إذ إن املسَتَحقَّ للدائن للمت
إمنا هو سلعة ال نقد، وأسعار هذه السلع سـوف ترتفـع يف ظـل    ( إليه، أو الصانع

التضخم، وبالتايل فلن خيسر الدائن جزءًا من أمواله نظا اخنفـاض القـوة الشـرائية    
لن يتعرض هو كذلك آلثـار  ( املسَلم إليه، أو الصانع)دين للنقود، ويف املقابل فإن امل

بشـراء   -غالبا–التضخم؛ ألنه سينفق رأس مال السلم أو مثن االستصناع يف اإلنتاج 
 .مستلزمات ترتفع أسعارها يف ظل التضخم



        
 السلم والستصنال بسعر السو  يوم التسليم  
 

 

456 

 حجم عقدي السلم واالستصناع ضمن عقود التمويل اإلسالمي: املطلب الثاني

التمويلية لعقدي السلم واالستصناع ومزايامها، وما يشتمالن عليه إن املتأمل يف اخلصائص 
من مرونة وسعة وكفاءة، وما يترتب على تطبيقهما من حتقيٍق لغايات االقتصاد اإلسالمي 

،  ليكاد جيزم أهنما ميريالن حصـة  -وغا ذلك مما سبق بيانه يف املطلب السابق–ومقاصده 
 .طعان جزءًا مهمًا يوازي أمهيتهما ومزايامهاكباة من سوق التمويل اإلسالمي، ويقت

خمتلٌف وبعيٌد متاَم الُبعد عن ذلـك؛ إذ ال ُيمريِّـل    -وبكل أسف–إال إن الواقع التطبيقي 
التمويل باالستصناع  والسلم إال جزءًا يساًا جدًا من واقع التمويل يف املصارف اإلسالمية 

 . اليوم
ل  حتقق أهداف االقتصاد اإلسالمي وغاياتـه  أن حصة العقود ا-بل إن األخطر من ذلك 

كالسلم واالستصناع واملضاربة واملشاركة واإلجارة وحنوها، العقود ال  َيظَهُر بتطبيقهـا  
الفرق جليًا ب  النظام االقتصادي اإلسالمي والنظام االقتصادي الرأمسايل، العقود ال  بدأ 

–سالمي أن حصة مريل هذه العقود بـدأت  هبا التنظا للمصرفية اإلسالمية واالقتصاد اإل
قد بدأت يف التناقص، بل  -ومع حمدوديتها وِصغر حجمها أصاًل مقارنة بالتورق واملراحبة

أهنا حمل اختالف كبا، بل واتفاق : ويف تناقص كبا لصاحل عقود أخرى أقل ما ُيقال عنها
ت الطريق األمريل لتحقيـق  اجلميع أهنا ليست الوجه األمريل للمصرفية اإلسالمية، وأهنا ليس

 .غايات االقتصاد اإلسالمي ومقاصده
وحىت ال يكون هذا الكالم إنشائيًا ال دليل عليـه فسـيورد الباحـث بعـض األرقـام      
واإلحصائيات حلجم التمويل اإلسالمي موزَّعًا وفق الصيغ الشرعية ال  مت التمويـل مـن   

ولعل األرقام يف مريـل   (1).وداينخالهلا يف سوق  مهم ؛ السوق السعودي، والسوق الس
 .هذا املقام أفصُح متحدٍث وأبلُغ خطيب

                                           
والسوق السوداين؛ لكون . وتأيت أمهية اختيار السوق السعودي؛ لكونه من أكرب اقتصاديات املنطقة وأكريرها منوًا (1)

النظام املصريف فيه نظامًا مصرفيًا إسالميًا كاماًل، فضاًل عن كون القطاع الزراعي يف السودان من أهم القطاعات 
= م من أهم الصِّيغ ال  تالئم بطبيعتها متويل القطاع  الزراعي، وهو ما جيعلال  حتتاج إىل متويل، مع كون السل
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 الصِّيغ التمويلية اإلسالمية يف السوق املصريف السعودي: أواًل
أن التمويل باالستصـناع ال   -م1009صدرت يف مارس –أظهرت دراسة حتليلية حديرية 

يف اململكـة العربيـة    ميريل سوى قرابة نصف واحد يف املائة من سوق التمويل اإلسالمي
    (1).، بينما ال ميريل التمويل بالسلم شيئًا ُيذكر-%081-السعودية 

 :ويتب  ذلك من خالل اجلدول اآليت
 

 (ياالت السعوديةرال ياراتلمب)

 النسبة القيمة الصيغة التمويلية

 % 11 94 المرابحة
 % 13 189 التور 

 % 1.6 2 الستصنال
 % 1 4 اإلجارة
 % 1 4 ةالمشارك
 % 1 1 المضاربة

 % 583 17 البيع بالتقسيط
 % 100 302 اإلجمالي

 

                                                                                                                         
، وحجم كلِّ منها ذا دالالت مهمة، ويعطي -يف هذين السوق -دراسة وتأمل أنواع العقود الشرعية التمويلية =

  .صورة دقيقة
  .(11: )صحممد البلتاجي / دراسة حتليلية لواقع السوق املصريف السعودي، د: ينظر (1)
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 الصِّيغ التمويلية يف السوق املصريف السوداين: ثانيًا
 

أجرى الباحث دراسة لألرقام واإلحصاءات ال  أوردها البنك املركزي السوداين ألنواع 
بكل منها، ومن خالل التتبع واملقارنة وحجم التمويل  (1)الصَِّيغ والعقود الشرعية التمويلية،

 :تب  اآليت
  م مل يكن ميريِّل ب  عقود التمويل األخـرى إال نسـبة   1005التمويل بالسلم يف عام

 %. 181ضئيلة تعادل 
  بالنسبة إىل بقية عقود وصيغ % 181م فلم يكن السلم ميريل سوى 1001أما يف عام

 .التمويل األخرى

 التمويل بالسلم مقارنة ببقية العقود والصيغ الشـرعية   هذا وإنه من خالل تأمل نسبة
؛ -م1005-م، ومقارنتها بالنسبة نفسها يف العام الذي قبله 1001التمويلية يف عام 

 %.100جتد أن حصة التمويل بالسلم ب  بقية العقود قد تدنت بنسبة قاربت الـ 

  عدى ربـع واحـد يف   فلم يكن التمويل بالسلم يت (1)م1007أما الربع األول من عام
 .من إمجايل عقود التمويل األخرى% 0814املائة أي 

   هذا وإنه من خالل تأمل نسبة التمويل بالسلم مقارنة ببقية العقود والصيغ الشـرعية
م، ومقارنتها بالنسبة نفسها يف العام الذي قبله 1007التمويلية يف الربع األول من عام 

ب  بقية العقود قد تدنت بنسبة قاربـت   ؛ جتد أن حصة التمويل بالسلم-م1001-
 %.510الـ 

 :هذا وميكن استخالص هذه النتائج من اإلحصائيات واألرقام اآلتية
 

                                           
 :موقع البنك املركزي السوداين على شبكة اإلنترنت، على الرابط اآليت: ينظر (1)

http://www.cbos.gov.sd/arabic/period/bulletin/q1_07/tab_19b.pdf     
م؛ ألنه آخر ما مت إدراج معلوماته على موقع البنك 1007لى بيانات الربع األول من العام وقد اقتصر الباحث ع (1)

  .املركزي السوداين حىت وقت كتابة هذه األسطر

http://www.cbos.gov.sd/arabic/period/bulletin/q1_07/tab_19b.pdf
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 (السودانية نادناال ي المب)
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لشاسع والفرق الكبا ب  خصائص السلم واالستصـناع ومزاياهـا   وبذلك يتب  البون ا

التمويلية وب  حجمها يف سوق التمويل اإلسالمي، يتب  الفرق الكبا ب  ما هو واقـع  
 .وب  ما جيب أن يكون

بل إن األخطر فيما سبق أن التمويل بعقدي السلم واالستصناع آخـذ يف االحنسـار، ال   
ملضاربة واملشاركة واإلجارة، وإال لكان األمر أهون، وإمنـا  حلساب ومصلحة عقود مريل ا
 .حلساب عقد التورق وحنوه
ما هو سبب حمدودية تطبيقات التمويل بالسلم واالستصناع : ولعل ذلك يريا تساؤاًل مهمًا

 يف املصارف اإلسالمية؟ وما هو سبب وجود الفجوة ب  الواقع وب  املفترض؟
و العوائق ال  َتُحوُل دون التوسع يف التمويل بالسلم واالستصناع إن املتأمِّل يف األسباب أ

حيث إن أسعار السِّلع  ؛ما ُيسمى مبخاطر رأس املال: ميكنه أن يلحظ أن من أبرزها وأمهها
املستصنعة أو املسَلم فيها تتفاوت وختتلف من وقت التعاقد إىل وقت حلول أجل التسليم، 

ى أحد الطرف ؛ وعليه فإنك جتد املصارف ُتحِجـم عـن   مما يكون له أضراره الكباة عل
 (1).الدخول يف عقود السلم واالستصناع ملا تنطوي عليه من خماطر تقلب أسعار السِّلع

هذا وإن هذا السبب أو العائق ليس مظنونًا أو متومهًا، بل إنه سبب واقعيٌّ تأثاه ثابـت،  
. ي السلم واالستصناع يف أرض الواقعوعالقته مباشرة يف احلد من التوسع يف تطبيق عقد

 :وإن مما يؤكد ذلك أمور، أبرزها
أثبتت التجربة الطويلة للتمويل بالسلم يف السودان أن أحد أهم العوائق ال  تقف أمام  .1

جناح التمويل بالسلم هو خماطر تذبذب أسعار السِّلع من وقت التعاقد إىل حلول أجل 
 .التسليم

جتربة البنـوك  : )صلت إليه دراسٌة علميٌة تطبيقية عنواهناوقد كان ذلك من أهم ما تو
ُرغم أن أسعار شـراء  : "، وقد جاء فيها(السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم

إال أنه حيدث تغيُّر كبا يف األسعار ... احملاصيل املشتراِة سلمًا تتم وفق أسس حمددة، 

                                           
  (.151 -155: )سامي السويلم ص/ التحوط يف التمويل اإلسالمي، د: ينظر (1)
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وذلك ناتٌج ليس بسـبب  ... ب  بداية املوسم الزراعي وبداية احلصاد؛  يف الفترة ما
غياب األسس الواضحة لتحديد أسعار السلم، أو السـتغالل البنـوك ألفضـليتها    
التفاوضية مع املزارع ، وإمنا ِنَتاٌج مباشٌر للتَّغيُّر املستمرِّ يف األسعار، والذي أضـحى  

إىل أن  (1)،"السلم، ويقلل من فرص تطبيقهـا يقوِّض جدوى التمويل الزراعي بصيغة 
 (1)".وهذه هي إحدى املسائل ال  تعيق تطبيق السلم يف التمويل الزراعي: "قال

ومن جهة أخرى فقد أكد هذه النتيجة مستشار وزير املاليـة واالقتصـاد الـوطين    
ـ  : )التيجاين عبدالقادر يف كتاب له بعنوان. السوداين د ل السلم بديل شـرعي للتموي

طريف سلعة السلم يتم باالتفاق ب  سعر ومع أن حتديد : "، إذ قال فيه(املصريف املعاصر
، إال أن ذلك ال يعين أن توقعات كل منهما فيما يتعلق باألسعار املستقبلية عقد السلم

دراسة علمية للسـوق، فأسـعار    ىقائمة عل وإن كانت حىتلتلك السلعة ستصدق، 
يواجهان  -لاملمول واملتموِّ-كليهما مما جيعل الطرف   ة،كبا رضة لتغااتالسلعة ُع

لذلك فإن عقد السلم لن يكون بدياًل متويليًا مناسبًا إذا مل يتم معاجلة  ؛خماطر اخلسارة
   (4)".هذه املشكالت معاجلة حامسة

د إن املتابع ألسعار السلع مبختلف أنواعها يظهر له التذبذب الكبا فيها، وهو أمٌر مل َيُع .1
علمه حمصورًا يف االقتصادي  واملالي  فحسب، بل أصبح املواطن العـادي البسـيط   

 .يلحظ التذبذب الكبا يف أسعار السلع واملنتجات مبختلف أنواعها

ولعلي أمريِّل هنا بسلعة واحدة من أهم أنواع السِّلع، بل هي مبريابة عصـب الصـناعة   
يقتصر تأثا تذبذب أسـعارها علـى    واالقتصاد املعاصر وشرياهنا الرئيس، سلعٌة ال

املتعامل  هبا مباشرة من مصدِّريها ومستورديها فحسب، بل يشمل كل أحـد؛ ألن  
 . النف أال وهي : أسعارها تؤثر يف أسعار الصناعات واملنتجات املختلفة

قبل مدة ال تعترب طويلـة يف عمـر الصـناعة    -يكفي أن ُيعلم أن سعر النفط كان 
دوالر  1890-م أقل من دوالرين أمريكي  للربميل الواحد 1870 يف عام -والتجارة

                                           
  (.77 -71: )عريمان بابكر أمحد ص/ دجتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم،  (1)
  (.47 -41: )املرجع نفسه ص: ، وينظر(94: )املرجع السابق ص (1)
  (.45: )املرجع نفسه ص: ، وينظر(11: )ص السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر (4)
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بينمـا  . دوالرًا للربميـل  137817م إىل 1009، حىت وصل يف شهر يوليو -للربميل
م مل 1007م إىل عـام  1899كان متوسط سعر برميل النفط خالل الفترة من عام 

 .دوالرًا للربميل يف هذه الفترة كلها 1989يتجاوز 
لِّي هذا التذبذب الكبا بشكل أوضح أن سعر برميل النفط الذي بلـغ يف  بل إن ما جي

-م مائـة وسـبعة وأربعـ  دوالرًا    1009من عام  -يوليو 4يوم –الشهر السابع 
ديسـمرب   18يف يوم –للربميل، قد هبط يف قرابة اخلمسة أشهر فحسب  -137817
ل النفط فقـد قرابـة   دوالرًا للربميل الواحد، أي أن برمي 45إىل أقل من  -م1009
  (1).دوالرًا من قيمته يف هذه الفترة الوجيزة 111

وسأدرج رمسًا بيانيًا يزيد الصورة وضوحًا عن مقدار التذبذب الكبا يف أسعار النفط 
 . م1009إىل عام  م1891منذ عام 

 

 
                                           

ستريمار، نشرة شهر سبتمرب النشرة الشهرية الصادرة عن الدائرة االقتصادية واألحباث يف شركة جدوى لال: ينظر (1)
 :م، وينظر صحيفة االقتصادية السعودية على الروابط اآلتية1009

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=150113 

http://www.aleqt.com/2008/12/20/article_175324.html    
 :وموقع اجلزيرة نت على الروابط اآلتية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF6A804F-D10C-401B-ABBA-536D1F048FFA.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/09070D5C-F01C-47C6-8D4B-4AEF8E5EC2EF.htm   
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 :املصدر
Brad Bourland, Economic Consequences of High Oil Revenues in Oil Producing 

States, Jadwa Investment Company, March 2008  
 

وبذلك يتب  مقدار املخاطرة الذي ينطوي عليه تذبذب أسعار السِّلع اآلجلـة يف السـلم   
واالستصناع، وهو ما ُيَعدُّ عاماًل مؤثرًا لإلحجام عن التمويل من خالل عقـدي السـلم   

 .واالستصناع
هل يوجد حلٌّ شرعي لتفعيل عقدي السلم واالستصناع مع معاجلة خماطر تذبذب وعليه ف

 أسعار السِّلع اآلجلة؟
السلم واالستصناع بسعر السـوق يـوم   "هو موضوع هذا الفصل، : جواب هذا السؤال

 ".التسليم
 فما هو مفهوم هذه الصيغة؟ 

 تذبذب أسعار السلع؟  وكيف ميكن أن ُتَفعَِّل عقدي السلم واالستصناع، وتعاِلج خماطر
 وهل هناك من ذكرها من سلف هذه األمة؟ 

 وما حكم هذه الصيغة يف ضوء األدلة الشرعية؟
 .إجابات هذه األسئلة ستكون ب  ثنايا بقية هذا الفصل مبشيئة اهلل
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 (1)"السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"ماهية : املطلب الثالث

 

 عر السو  يوم التسليمتعريف السلم والستصنال بس

أن يسّلم املشـتري  : "ميكن تعريف السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم مبا يأيت
مقدارًا معلومًا من املال، يف سلعة موصوفة يف الذمة تباع بالِوحدة، ال ُيَحدَّد مقدارها وقت 

 ". وم التسليمالعقد، وإمنا ُيربط بسعر الِوحدة يف السوق أو أنقص منه بنسبة معلومة ي
 

 :شرح التعريف

 .ُيراد باملشتري هنا املسِلم أو املستصِنع": أن يسّلم املشتري" _

 . وهو رأس مال السَّلم أو مثن االستصناع": مقدارًا معلومًا من املال" _

لتحقيق شرط حتديد الريمن والعلم بـه يف جملـس   " مقدارًا معلومًا: "هذا وقد ُعبِّر بـ
 .ة عقدي السَّلم واالستصناع على حدٍّ سواءالعقد، وهو أحد شروط صح

أي وجوب تسليم الـريمن يف  –فُيراد به على سبيل الوجوب " ُيَسلِّم"وأما التعبا بـ 
إذا كان العقد َسَلمًا، وأما إذا كان العقد استصناعًا فهو على سـبيل   (1)-جملس العقد

 .له أو تقسيطهاجلواز؛ إذ جيوز يف عقد االستصناع تعجيل تسليم الريمن أو تأجي
فهو  -كاملزروعات–إن كانت السِّلعة املعقود عليها مما ال تدخلها الصنعة ": يف سلعة" _

تسليم رأس مال السـلم يف  : جيب أن جتتمع له شروط السلم، ومن أمهها-عقد سلٍم 

                                           
حس  / السلم بسعر السوق، الشي، ،(5 -3: )السلم بسعر السوق يوم التسليم، أمانة اهليئة الشرعية ص: ينظر (1)

علـي  / ، عقد السلم بالنظر إىل سعر السوق يوم تسليم املبيع، د(1: )إبراهيم اجلربوع ص/ آل الشي،، والشي،
  (.1: )النَّدوي ص

، (378/ 1)مواهب اجلليل، احلطـاب  : ينظر. أو تأخا ذلك يف حدود اليوم  والريالثة كما هو رأي املالكية (1)
  (.7/ 4)ل، عليش منح اجللي
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، وال يصح أن ُيتعاقد عليها استصناعًا، وأما إن كانت السِّلعة مما تدخلها -جملس العقد
 .فهو عقد استصناع( املصنوعات)الصنعة 

يراد بذلك الوصف الذي يرفع اجلهالة والغرر، وهو أحد شروط صـحة  ": موصوفة" _
 .عقدي السلم واالستصناع

قيد ُيخرج بيع األعيان املعينة املوصوفة، وهو يب  أن السلعة املسَلم فيهـا  ": يف الذمة" _
 .الصانع أو املستصنعة إمنا هي دين ثابت يف ذمة املسَلم إليه أو

السلم واالستصـناع بسـعر   "هذا وإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن هذه الصيغة 
يستوي يف حكمها السلم واالستصناع على حد سـواٌء، ومـا   " السوق يوم التسليم

ُيذكر يف حق السلم يشمل االستصناع والعكس كـذلك، إال أن الفـارق الـرئيس    
 ،(املصنوعات)دخله الصنعة من السِّلع فحسب ما تاالستصناع إمنا جيري فيأن  :بينهما

؛ وعليه فإذا حنوهاو كاملزروعاتوال جيري يف األشياء الطبيعية ال  ال تدخلها الصنعة 
 ال جيب تعجيل كانت السلعة املؤجلة حمل العقد مما تدخلها الصنعة فإنه عقد استصناع

ف عقد السـلم الـذي   وذلك خبال، هطيقستأو  هليجتأأو  هليعجت بل جيوز، هفيالريمن 
   (1).فيه كاماًل يف جملس العقد -رأس مال السلم–جيب تعجيل الريمن 

الوحدة هي املقدار أو وحدة القياس ال  ُتقدَّر هبا السلعة املَتعاَقـد  ": ُتباع بالِوحدة" _
عليها، كالطن والكيلو والغرام يف املوزونات، والربميل واللتر يف املكيالت، والقطعـة  

 .وها مما هو معيار معلوم يف بعض أصناف املعدوداتواحلبة وحن

سلمًا أو –أي أن إمجايل كمية السلعة املعقود عليها ": مقدارها وقت العقد َحدَُّدال ُي" _
إمجايل املسَلم فيه ألف طن مـن  : ال حيدد مبقداٍر يف جملس العقد؛ فال يقال -استصناعًا

 .برميل من الكاوس  إمجايل السلعة املستصنعة مائة: القمح، وال يقال

 .أي يتم ربط حتديد مقدار أو كمية السلعة املتعاَقد عليها": وإمنا ُيرب " _

                                           
وعليه فإن الباحث فيما ُيسَتقبل من هذا الفصل ال يلزمه أن يعيد لفظ االستصناع مع كلِّ ذكٍر للسلم، أو إعادة  (1)

لفظ السلم مع كلِّ ذكٍر لالستصناع؛ ألهنما يشتركان يف األحكام ال  يرد تفصيلها يف هذا الفصل إال ما أشـا  
  .-واهلل أعلم–إليه هنا 
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فإذا كانت السـلعة  . أي الوحدة ال  ُتباع هبا السلعة املتعاَقد عليها": بسعر الِوحدة"  _
مقدار النفط املتعاقد عليه يتحدد بناء على سعر الربميـل؛ ألن  : حمل العقد نفطًا، فيقال

: الربميل هو الِوحدة ال  ُيقدَّر هبا النفط، وإن كانت السلعة حمل العقد حديدًا فيقـال 
إمجايل الكمية املتعاقد عليها يتحدد بناًء على سعر طن احلديد؛ ألنه الِوحدة ال  يقدَّر 

 .وُيقاس هبا احلديد

وهو  تقييد السعر بسعر السوق قيد مهم يف هذه الصيغة،": بسعر الوحدة يف السوق" _
فـال   ؛اشتراط وجود سعٍر سوقيٍّ للسلعة حمل العقد، ال يدخل االختالف يف حتديـده 

يصح يف سلعٍة ميكن أن خيتلف الطرفان يف حتديد ما هو سعرها يوم التسليم، وهو مـا  
ينتفي عن كريٍا من السِّلع يف الواقع اليوم؛ إذ إن هلا مؤشـرات وحمـددات معلومـة    

 . العلم هباللقاصي والداين ال ُيختلف يف

كمية ومقدار النفط : فإذا كان امُلتعاَقد عليه نفطًا ُيقال": أو أنقص منه بنسبة معلومة" _
أي أن  ؛%10حمل العقد يتحدَّد بناء على سعر الربميل يف السوق يوم التسليم ناقص 

يكون هناك نسبة معلومة للخصم عند العقد، وهذه النسبة هي مقدار ربح املسـِلم أو  
 . ع نظا تسليمه الريمن عاجاًلاملستصِن

هذا من أهم القيود ال  تتب  هبا الصيغة؛ فتحديد مقدار السلعة حمـل  ": يوم التسليم" _
 .العقد إمنا يتحدد بناء على سعر الوحدة يف السوق يوم التسليم

ُينظر إىل سعر الوحدة يف السوق،  م ُيخصم منـه املقـدار   : وعليه، ففي يوم التسليم
على  -يوم التعاقد-يه من سعر الوحدة،  م ُيقسم الريمن الذي دفعه املشتري امُلتَّفق عل

بعد اخلصم، لتتحدََّد بذلك الكميـة الواجـب    -السوقي يوم التسليم–سعر الِوحدة 
 .  تسليمها من السلع حمل التعاقد

  



        
 السلم والستصنال بسعر السو  يوم التسليم  
 

 

467 

 :تصوير المسألة

 
 مثال للسلم بسعر السوق يوم التسليم: أواًل

يف جملس العقد مائة ألف ريال نقدًا كرأس مال سلم يف قمٍح ذي  -املشتري–يدفع املسِلم 
، على أن ُيَسـلَّم القمـح يف يـوم    دون حتديد الكمية اإلمجالية مواصفات حمددة معلومة

 .هـ01/01/1341
من النوع احملددة مواصفاته يف –ويشترط أن يكون حتديد الكمية بناء على سعر طن القمح 

 .من السعر السوقي يف ذلك اليوم% 10يم مع خصم يف السوق يوم التسل -العقد
ينظر إىل سعر الطن يف السوق  -هـ01/01/1341يوم –فإذا حل موعد تسليم القمح 

فيصبح املعيار الذي سيتحدد به % 10ريال للطن، فُيخصم منه  ألف: هذا اليوم، وليكن
 .ريال للطن 800هو  -املسَلم فيه–مقدار القمح املتعاقد عليه 

ُيقسم رأس مال السلم املدفوع عند التعاقد، وهو : ة الكمية املطلوب تسليمها حتديدًاوملعرف
  111=  800÷  100،000، أي 800ريال، على  100،000

 .طنًا 111: وبذلك يكون املقدار الواجب تسليمه من القمح هو
 

 مثال لالستصناع بسعر السوق يوم التسليم: ثانيًا
–مخسمائة ألف ريال كريمن استصناع  -املشتري–سَتصِنع يتعاقد طرفان على أن يدفع امل

سواٌء أكان التعاقد على دفعها نقدًا يف جملس العقد أو آجاًل أو تقسيطًا يف آجال حمـددة  
، على أن ومة، دون حتديد الكمية اإلمجاليةمثنًا يف حديٍد ذي مواصفات حمددة معل -معلومة

 .هـ15/10/1340ُيَسلَّم احلديد يف يوم 
من النوع احملددة مواصـفاته  –ترط أن يكون حتديد الكمية بناء على سعر طن احلديد ويش

 .من السعر السوقي يف ذلك اليوم% 05يف السوق يوم التسليم مع خصم  -يف العقد
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ينظر إىل سعر الطن يف السوق  -هـ15/10/1340يوم –فإذا حل موعد تسليم احلديد 
فيصبح املعيار الذي سيتحدد % 05خصم منه ريال للطن، فُي 4000: هذا اليوم، وليكن

 .ريال للطن 1950هو  -املسَتصَنع–به مقدار احلديد املتعاقد عليه 
ُيقسم الريمن املـدفوع عنـد التعاقـد، وهـو     : وملعرفة الكمية املطلوب تسليمها حتديدًا

 17583=  1950÷  500،000، أي 1950ريال، على  500،000
 .طنًا 17583: يمه من احلديد هووبذلك يكون املقدار الواجب تسل
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 (1)يف كتب أهل العلم" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم: "املطلب الرابع

 
مع كونه من امُلتَّفق عليه أن احلكم على مسألة أو عقٍد باحِللِّ أو احلرمة إمنا مرده لكالم اهلل 

 . وقواعد الشريعة وأدلتها رسوله و
مبكان عند التعرض حلكم نازلة من النوازل النظر يف كتب سلف األمة إال إنه ومن األمهية 

ومدوناهتم للبحث عمن ذكرها من أهل العلم، والتأمل فيما سطروه حوهلـا مـن أدلـة    
وتعليالت؛ إذ إن موافقة الباحث لرأي إماٍم من األئمة يعطي مزيدًا من الريقة، وهو أن لك 

 .يف املسألة سلف
يف أحـد   -رمحـه اهلل –ة يف كالم شي، اإلسالم ابن تيميـة  هذا وقد وردت هذه الصيغ

 :مصنفاته، ونسبها إليه اثنان من تالميذه، وذلك كما يأيت
 

 تقرير هذه الصيغة من كالم شيخ اإلسالم نفسه: أواًل
يف رجل استلف من رجل دراهم إىل أجل علـى  : مسألة": جاء يف جامع املسائل ما َنصُّه
جل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي خبمسة دراهم، فهل حيل أن غلة، حبكم أنه إذا حل األ

 يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم ال؟
بأنقص مما يبيعها لغـاه خبمسـة دراهـم     (1)كل غرارة (1)إذا أعطاه عن البيدر: اجلواب

  .بشيء عِربناقص عن السِّ ، ولكنه سلٌففإن هذا ليس بقرٍض؛ وتراضيا بذلك جاز

                                           
حس  / الشي،، السلم بسعر السوق، (3 -4: )السلم بسعر السوق يوم التسليم، أمانة اهليئة الشرعية ص: نظري (1)

/ ، عقد السلم بالنظر إىل سعر السوق يوم تسليم املبيـع، د (1 -1: )ص إبراهيم اجلربوع/ ، والشي،آل الشي،
، أمانة اهليئة الشـرعية  "م التسليمالسلم بسعر السوق يو"، مناقشات (19 -17، 13 -11: )علي النَّدوي ص

  (.59 -57)، (53)، (50 -38)، (33 -34)، (31)، (49 -47)، (18 -19)، (10: )ص
املكان واملوضع الذي ُيجَمع فيه القمح بعد حصاده،  م ُيداس القمح يف هذا املوضع، ومنـه ُيمـأل    هو: الَبْيَدُر (1)

، تـاج  (47/ 1)، لسان العرب، ابن منظـور  (157/ 1)ي الصحاح، اجلوهر: يف( بدر)مادة  ينظر. وُيحَمل
 =(.134/ 10)العروس، الزبيدي 
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، أو نقـص  غرارةه الناس، أو بزيادة درهم يف كل ما يبيُع نزلة أن يبيعه بسعِروقدر هذا مب
 .درهم يف كل غرارة

وقد تنازع الناس يف جواز البيع بالسعر، وفيه قوالن يف مذهب أمحد، واألظهر يف الـدليل  
 ل مريل هذا العقد لرددناهم إىل قيمةبِطألنه لو ُأ؛ أن هذا جائز، وأنه ليس فيه حظر وال غرر

والصواب يف مريل هذا  .مل يتراضيا هبا مريٍل املريل، فقيمة املريل ال  تراضوا هبا أوىل من قيمِة
  (1)."إن ذلك ال يلزم، فإذا تراضيا به جاز: ، ومنهم من قال…صحيح الزم هالعقد أن

، يظهر "السلم بسعر السوق يوم التسليم"هذا وإن املتأمِّل فيما سبق إيراده من تعريٍف لـ 
يف هذا النَّقل؛ حيث  -رمحه اهلل–اُفُقه مع الصورة ال  جوَّزها شي، اإلسالم ابن تيمية له تو
حقيقـة يف  " السلف"، إِذ -.." استلف رجٌل"–فيه على أنه عقد سلم  -رمحه اهلل–َنصَّ 

  (4).السلم، ومها على درجة واحدة يف الداللة؛ ومها مبعىن واحد يف اللغة واالصطالح
 استلف من رجٍل رجٌل"–ى تسليم رأس مال السلم عاجاًل، يف سلعة آجلة  م إنه َنصَّ عل

 . ، وهذه حقيقة السلم-"على غلة إىل أجٍل دراهَم
، وقد تراضـيا  -"دفع إليه الغلة بأنقص األجُل إذا حلَّ"– م إنه بيَّن أن امُلسَلم فيه مؤجل 

سوق، مع خصٍم مقـداره  يف ال -الغرارة-على ربط مقدار املسَلم فيه بسعِر وحدِة الكيل 

                                                                                                                         
 "البيودر "كمـا إن  . كذلك يف لغة العرب على احلنطة ذاهتا ال  يف موضع مجعها ودياسها" البيدر"يطلق و=

 .أي كوََّمه: َبْيَدَر الطعام: يستخدم يف اللغة ِفعاًل مبعىن اجَلمع والتكومي، ُيقال
، النهاية يف غريب (153/ 1)، الفائق يف غريب احلديث، الزخمشري (138/ 1)خلطايب ا ،غريب احلديث: ينظر

/ 1)، املغرب يف ترتيب املعرب، املطـرزي  (88/ 9)، لسان العرب، ابن منظور (194/ 3)احلديث، ابن األثا 
11- 11.) 

 . التِّْبِن َوَما َأْشَبَهُهو الطعام ِوَعاٌء من صوف أو شعر لنقلَغَراِئر، وهي  هامجع -بكسر الغ -الِغَراَرٍة : ِغَراَرٍة (1)
  .(41/ 11)، لسان العرب، ابن منظور (110: )، طلبة الطلبة، النسفي ص(195: )فقه اللغة، الريعاليب ص: ينظر

  (.447 -441: )جامع املسائل، اجملموعة الرابعة ص (1)
  .السلم والسلف إِذ اتفق الفقهاء على انعقاد السلم بلفظ (4)

، 143/ 1)، مغين احملتاج، الشـربيين  (1/ 4)، مَنح اجلليل، عليش (101/ 5)بدائع الصنائع، الكاساين : ينظر
 (.19/ 4)، كشاف القناع، البهويت (141
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بأنقص مما يبيعهـا لغـاه    كل غرارة إذا أعطاه عن البيدر"-مخسة دراهم يف كل غرارة 
 .-"خبمسة دراهم وتراضيا بذلك جاز

 
رمحوة اهلل علوى   –تقرير هذه الصيغة ونسبتها لشيخ اإلسالم من كالم تالمذته : ثانيًا

- اجلميع
يف  معلـومٍ  إىل أجٍل ،معلومًا أسلم مقدارًاولو " :-رمحه اهلل–البعلي  جاء يف اختيارات .1

صـح، كـالبيع   : يأخذه بأنقص مما يساوي بقـدر معلـوم   ه إذا حلَّأنَّ ، حبكِمشيٍء
  (1)".بالسعر

السـلم بسـعر   "جليٌّ يف الداللة على  -رمحه اهلل–كذلك فإن ما نقله اإلمام البعلي 
املسِلُم دفَع معلوِم املقـداِر   ؛ حيث نصَّ على أنه عقُد سلٍم َعجََّل"السوق يوم التسليم

من رأِس مال السلم مقابل سلعٍة مؤجلٍة إىل أجل معلوٍم، ولكن مقدار املسَلم فيه غا 
حمدد عند العقد، وإمنا ُحدِّد املعيار الذي يؤول بتطبيقه عند التسليم معرفـة املقـدار،   

م التسليم ، أي يتحدد بسعر السوق يو"يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم: "وهو
 .  مع خصِم مقداٍر حمدٍد منذ التعاقد

–، علق فضيلة الشي، حممد بن عرييم  "بقدر معلوم: "-رمحه اهلل–وعند قول البعلي 
بنازل عشرة يف  :باجلزء املشاع، كأن يقول ينبغي أن يكون معلومًا": بقوله -رمحه اهلل

مـن   القدر فقد يستغرق كرياًاب معينًا ألنه إذا جعله شيئًا ؛املائة عن قيمته وقت حلوله
  (1)."الريمن أو قلياًل

دليل على أنه سلٌم " بنازل عشرة يف املائة عن قيمته وقت حلوله: "فقول الشي، حممد
مؤجٌَّل ال حاّل، وأنه مربوط بسعر السوق يوم التسليم مع خصٍم حمدٍَّد معياُره عنـد  

 .التعاقد
 

                                           
  .(184: )لبعلي ص، ااألخبار العلمية من االختيارات الفقهية (1)
  (.184: )الفقهية، ص تعليقات على األخبار العلمية من االختيارات (1)
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وقال شيخنا فـيمن  " :قوله (1)-ه اهللرمح– ابن مفلح ماماإلوقد جاء يف الفروع عن  .1
ممـا تسـاوي    بأنقَص الغلَة دفَع حبكم أنه إذا حلَّ ،على غلة أسلف دراهم إىل أجٍل

فهو مبنزلة أن يبيعه بسعر ما  ،مقدر بشيٍء عِرعن السِّ بناقٍص هذا سلٌف: خبمسة دراهم
 .أو نقص درهم فيها ،أو بزيادة درهم يف الغرارة ،يبيع الناس
ر، وألن َرر وال َغَطاألظهر جوازه، ألنه ال َخ: ع بالسعر قوالن يف مذهب أمحدويف البي
إن ذلك ال يلزم، : ومن قال .مل يتراضيا هبا مريٍل ال  تراضيا هبا أوىل من قيمِة املريِل قيمَة

   (1)."فإذا تراضيا به جاز
السوق السلم بسعر "هذا ويتضح من نص كالم شي، اإلسالم، ونقل تالميذه صحة نسبة 

 .  إليه، وتب  أنه رأى جوازها، وقاسها على ما رآه من جواز البيع بالسعر" يوم التسليم
 

السـلم  "إال إن من العلماء وطلبة الِعلم من املعاصرين من نفى صحة نسبة القول جبـواز  
لشي، اإلسالم ابن تيمية؛ حيث رأوا أن َنـّص كـالِم شـيِ،    " بسعر السوق يوم التسليم

غا منطبق على صيغة  -آنف الذكر–، وَنْقل تالميذه عنه -رمحه اهلل–ِن تيميَة اإلسالِم اب
 ( 4)".السلم بسعر السوق يوم التسليم"

                                           
مشس الّدين أبو عبد اهلل حمّمد بن مفلح بن حمّمد املقدسي الّصاحلي الّدمشقي، أعلم أهـل عصـره   : ابن مفلح (1)

الفـروع،  : مبذهب اإلمام أمحد، ولد ونشأ يف بيت املقدس، وانتقل إىل دمشق وهبا توّفي، من آثاره املطبوعـة 
، واملقصد األرشد، (13/ 1)الّدرر الكامنة، ابن حجر : ينظر يف ترمجته. هـ714: واآلداب الّشرعّية، توّفي سنة

  .(517/ 1)ابن مفلح 
  (.1/413) ، ابن مفلحالفروع (1)
أن يسّلم املشتري مقدارًا معلومًا من املال، يف سلعة موصـوفة يف الذمـة تبـاع    "-كما عرفها الباحث سابقًا  (4)

قد، وإمنا ُيربط بسعر الِوحدة يف السوق أو أنقص منه بنسبة معلومـة يـوم   بالِوحدة، ال ُيعيَّن مقدارها وقت الع
  .-"التسليم
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. د.والشي، أ (1)،-رمحه اهلل–الشي، عبداهلل بن عبدالرمحن أبا بط  : وممن ذهب إىل ذلك
   (3).ناصر السِّلمي عبداهلل بن. والشي، د (4)والشي، عبداهلل بن منيع، (1)الصديق الضرير،

إىل شي، اإلسالم ابن " السلم بسعر السوق يوم التسليم"هذا وقد دّعم من نفى صحة نسبة 
 :رأيه جبملة حجج وأدلة أبرزها اآليت -رمحه اهلل–تيمية 

 
 : الدليل األول

خمتلف عما َنـصَّ   -كما هو موّضح يف تعريف الباحث–السلم بسعر السوق يوم التسليم 
السـلم بسـعر   "يف جامع املسائل ونقلي تالميذه عنه؛ إذ  -رمحه اهلل–إلسالم عليه شي، ا

جمهوٌل مقداُر املسلِم فيه عند التعاقد، بينما جتد أن مقدار املسلم فيـه  " السوق يوم التسليم
. معلوم بالكيل أو الوزن عند التعاقد وليس جمهواًل يف النص املنقول عن شـي، اإلسـالم  

بأنقص مما يبيعها إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة : " جامع املسائلأنه قال يف: وبيان ذلك
، والبيدر هو الطعام اجملموع املعلوم، فهـو هنـا   "لغاه خبمسة دراهم وتراضيا بذلك جاز

معلوُم الكمية وقت التعاقد؛ ألن البيدر هو املكان الذي ُيجمع فيه الطعام؛ وعليه فال يصح 
السلم واالستصناع بسـعر  "على  -رمحه اهلل–ابن تيمية االستشهاد بكالم شي، اإلسالم 

 (5).لالختالف اجلوهري بينهما" السوق يوم التسليم

 
 : مناقشة

                                           
من صحة البيع مبا ينقطـع بـه   : وأما ما ذكره الشي، تقي الدين، وابن القيم رمحهما اهلل: "-رمحه اهلل-يقول  (1)

را ذلك يف البيع فقـط، مـع أن   ، ألهنما إمنا ذكفيما أظنالسعر، ومبا باع به فالن، فال يقوالن بذلك يف السلم 
  (.171/ 1)الدرر السنية  "ال نعلم يف اشتراط ذلك خالفا: الشارح قال

كالم ابن تيمية ال ميكن بأي ... وال أريد أن حنمِِّل ابن تيمية القول جبواز هذه الصيغة، : "-حفظه اهلل-يقول  (1)
" أن ابن تيمية لو عرض هذا املريـال جييـزه   أن يطابق هذا امِلريال، وال أعتقد -حسب رأيي–حال من األحوال 

  (.10: )مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم ص
   (.53: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"مناقشات : ُينظر (4)
  (.34: )املرجع السابق ص: ُينظر (3)
   (.33 -34: )املرجع السابق ص: ُينظر (5)
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مقداٌر معلوُم الكمِّية من الطعام، بـل هـو   " البيدر"يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن 
ُيجَمع فيه القمح بعد جمهول؛ إِذ البيدر يف أصل اللغة إمنا ُيطَلق على املكان واملوضع الذي 

حسـب  –وليس يف اللغة  (1).حصاده،  م ُيداس القمح يف هذا املوضع، ومنه ُيمأل وُيحَمل
مقدارًا معلومـًا أو مكيـااًل   " البيدر"ما يدل على كون  -علم الباحث واطالعه القاصر

 . معهودًا
 :وإن مما يؤكد ذلك من لغِة العرِب أموٌر، أبرزها

 (1)اجَلـِرْين، : )ككلمة مرادفة جلملٍة من املصطلحات، مريل" ْيدرالَب"يذكر أهل اللسان  .1
 (. (3)وامِلْرَبد (4)واأَلْنَدر،

وهذه الكلمات كلُّها مبريابة اللغات ملعىن متقارب، وهو املوضع واملكان الذي جيمع فيه 
 . الطعام بعد حصاده، لدوسه أو لتجفيفه

: أن اختالفها راجٌع إىل أحد أمرينهذا ومع اشتراك هذه الكلمات يف هذا املعىن، إال 
اختالف أنواع الطعام ال  توَضع وُتجمع يف ُكلٍّ منها، أو اختالف هلجات البلدان يف 

 . تسميتها
يف أعمهـا  –إال أن األهم من ذلك يف هذا السياق، أنه بتتبع معاين هذه الكلمـات  

أهنا مكيال معلوم  يف كتب اللغة وما أورده أهل اللسان يف تعريفها، ال جتد -األغلب
 . أو مقدار حمدد

                                           
، تـاج العـروس،   (47/ 1)لسان العرب، ابن منظور ، (157/ 1)الصحاح، اجلوهري : يف( بدر)ة ماد ينظر (1)

  .(134/ 10)الزبيدي 
هو املوضع  :وىف التهذيب .وقد يكون للتمر والعنب ،اجلرين موضع الرب: "ويف تاج العروس .هو البيدر: اجَلِرين (1)

موضع البيدر بلغـة أهـل    :اجلرين :وقال الليث ،ل البحرينوهو الغداد عند أه .مِرجمع فيه التمر إذا ُصالذى ُي
 ،ردََّجُي ر احلرَثَدْيويستعملونه لَب ،هي لغة أهل مصر :وىلواأل :قلت .نُروعامتهم يكسر اجليم ومجعه ُج ،اليمن
  (.144 -141/ 4)لسان العرب، ابن منظور : ، وينظر(451/ 43" )عليه ُرَظْحُي :أي

  .بأهنا موضع مجع القمح دون غاه: وقد قيل. َأَناِدر: وهي لغة شامية، ومجعهاهو البيدر، : األندر (4)
 (. 114/ 13)لسان العرب، ابن منظور : ينظر

 .هو املوضع الذي ُيجمع فيه التمر بعد حصاده لتنشيفه، وهي لغة أهل احلجاز :امِلْرَبد (3)
  (91/ 9)تاج العروس، الزبيدي : ينظر
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 :ويظهر ذلك جليًا من خالل تأمل ما يأيت

  مواضـع   :أيضـا  ُدرَبوامِل" (1):-رمحه اهلل–يقول اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم
ين هو الـذي  ِرواجَل: "وقال يف موضع آخر (1)،"ر للحنطةَدْيوالَب .ينِرالتمر مريل اجَل

 ،انوَخى بالبصرة اجُلسمَّر، وُيَدْنويسميه أهل الشام اأَلر، َدْييسميه أهل العراق الَب
  (4)".دَبْرامِل: ويقال أيضا باحلجاز

  بإزاء اجَلِرين للزبيب، وامِلْرَبد : الَبْيَدر للحنطة" (3):-رمحه اهلل–يقول اإلمام الريعاليب
  (5)".للتمر

  ذي ُيوَضع فيه التَّْمُر بعد اجَلِريُن ال: وامِلْرَبد" (1):-رمحه اهلل–ويقول اإلمام الزبيدي
واأَلْنـَدُر أَلْهـِل    ،واجَلِرين هلم َأيضًا ،امِلْرَبد بُلغِة َأهِل احِلجاز .... اجَلَداد ِلَيْيَبَس

وَأهُل املدينِة ُيَسمُّون املْوِضَع الـذي  : قال اجلوهريُّ. والَبْيَدُر أَلهل العراق. ماالش
وامِلْرَبد للتَّْمِر كالَبْيـَدِر   .وهو امِلْسَطح واجَلِريُن ،دًاِمْرَب: ُيَجفَّف فيه التَّْمُر ِلَيْنَشف

  (7)".للِحْنطة

  

                                           
بن عبد اهلل اهلروي األزدي اخلزاعي اخلراساين البغدادي، اإلمام احلافظ اجملتهـد ذو   ساّلم أبو عبيد القاسم بن (1)

: غريب احلديث، والّطهور، تـوّفي سـنة  : الفنون العلمّية يف احلديث والفقه والّلغة واألدب، من آثاره املطبوعة
  .(380/ 10)ء، الّذهيب ، وسا أعالم الّنبال(455/ 7)الّطبقات، ابن سعد : ينظر يف ترمجته. هـ113

  (.480/ 1)غريب احلديث  (1)
  (.115/ 4)املرجع السابق  (4)
أبو منصور عبد امللك بن حمّمد بن إمساعيل الريعاليب، العاّلمة شي، األدب، كان فّراًء خييط جلود الريعالب : الثعاليب (3)

وفيات : ينظر يف ترمجته. هـ340: توّفي سنة فقه الّلغة، وسحر البالغة،: فنسب إىل صناعته، من آثاره املطبوعة
  .(347/ 17)، سا أعالم الّنبالء، الّذهيب (179/ 4)األعيان، ابن خّلكان 

  (.191، 1/153)اجليم، أبو عمرو الشيباين : ، وينظر(51: )فقه اللغة، الريعاليب ص (5)
مللّقب مبرتضى، عاّلمة متفّنن يف علوم احلـديث  أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن حمّمد احلسيين الّزبيدي ا: الزبيدي (1)

ينظـر يف  . هـ1105: تاج العروس، وإحتاف الّسادة املّتق ، توّفي سنة: والّلغة والّتراجم واألنساب، من آثاره
، ومقّدمة حتقيق كتابه املعجم املختّص لنظام يعقويب وحمّمد بن ناصر العجمي (70/ 7)األعالم، الّزركلي : ترمجته
  .(43 -5: )ص

  (.91/ 9)تاج العروس  (7)
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مكيااًل حمددًا أو مقدارًا معلومًا ويتناقض مـع  " البيدر"هذا وإن مما يؤكِّد انتفاء كون  .1
اسٌم ملكان واسع وموضـع  " البيدر"ذلك بشكٍل رئيس، ما بيَّنته قواميس اللغة من أن 

 :ن ُوسعه واتساعهفسيح، بل إنه م
 الريَّْوُر الذي يكوُن : ... والراِكُس" (1):يقول الفاوزابادي: تدور فيه الرياان للدَّْوس

  (1)".يف وسِط الَبْيَدِر حَ  ُيداُس، والريِّااُن َحواَلْيِه، وهو َيْرَتِكُس مكاَنُه

حمددًا  فإذا كان البيدر من االتساع لدرجة دوران الرياان فيه، فكيف يكون مقدارًا
 معلومًا؟

 إْخراُجَك الشيَء باملاِء : والتَّْصويُل: "جاء يف القاموس احمليط: أنه ُيكنس من سعته
امِلكنسة ال  ُيْكـَنس هبـا   : امِلْصَوَلة: "ويف لسان العرب (4)،"وَكْنُس َنواحي الَبْيَدِر

ـ    (3)؛"نواحي البيدر ددًا فهل ُيَتَصوَّر يف موضٍع هذا شأنه أن يكـون مقـدارًا حم
 !معلومًا؟

مكان مجع القمح بعـد حصـاده    يف اللغة أنه" البيدر"ل يف معىن هذا وإن كان األص .4
–ُيطلق كذلك على احلنطة ذاهتا ال  حيويها املكان " البيدر"أنَّ إال  (5)وموضع دياسه،

 .-وتسمى هبذا املعىن كذلك الشَّْغَلة

إمنا هـو   -د احلصاد وموضِع ِدياسِهاملوجود يف مكاِن َجْمِعِه بع-والبيدر مبعىن الطعام 
 . جماٌز لغوي، من باب تسمية الشيء مبحلِّه

                                           
أبو طاهر حمّمد بن يعقوب بن حمّمد الّشاازي الفُِِاوزابادي، عاّلمة لغوي، أصله من شااز، ويل : الفريوزابادي (1)

. هـ917: القاموس احمليط، والقابوس الوسيط، واملغامن املطابة يف معامل طابة، توّفي سنة: قضاء زبيد، من آثاره
، وبغية الوعاة يف تراجم الّلغـوّي   (78/ 10)الّضوء الاّلمع يف أعيان القرن الّتاسع، الّسخاوي : رمجتهينظر يف ت

  .(174/ 1)والّنحاة، الّسيوطي 
  (.841/ 4)الصحاح، اجلوهري : ، وينظر(119/ 1)القاموس احمليط  (1)
(4) (3 /3.)  
(3) (9 /409.)  
  .كما سبق بيانه تفصياًل (5)
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له  (1)مبعىن الطعام، فإنه مل َيِرد" البيدر"ولكن األهم يف هذا السياق، أنه حىت مع ورود 
تقديٌر أو معياٌر حمدٌَّد معلوم، بل ُيطلق هبذا االعتبار على الكريا من احلنطـة جمهولـة   

 . َكوَِّم بعُضها فوق بعضاملقداِر، امُل
 :ويتجلى ذلك بتأمل ما يأيت من كالم علماء اللغة

  وقـوُل   .والَبْيَدر املوضع الذي ُيداس فيه الطعام" (1):-رمحه اهلل–يقول املطرزي
ولو َشَرطا احلصاَد والدياَسة والّتذرية وَرْفَع البيَدر علـى امُلـزارع مل    (4):الكرخي
وهذا إن صحَّ من تسـمية   ...،ه من الطعام والتِّْبن جمازًاما في :أراد بالبيدر ،َيُجز

  (3)".احلاّل باسم احملّل
  أنه خطبهم بعد  فأما حديث عليٍّ: "يف غريب احلديث -رمحه اهلل–ويقول اخلطايب

يريد  ،لْغلة وَشْغَش :يقال .هي البيدر :فإن ابن األعرايب قال .لٍةْغاحلكم  على َش
  (5)".ضه فوق بْعبعُض عِفس وُردِّقد ُك حصيدًا

يف جواب " البيدر"أن  -واهلل أعلم بالصواب–وبعد استعراض ما سبق فإنه يظهر للباحث 
بأنقص مما يبيعها لغاه خبمسـة دراهـم    كل غرارة إذا أعطاه عن البيدر"-شي، اإلسالم 

، وهو واردة باملعىن اجملازي للبيدر، أي مبعىن القمح الذي يف البيدر -"وتراضيا بذلك جاز
يوم التسليم؛ وبذلك يكون  -الغرارة–مقداٌر جمهول ال معلوم، ولكنه ُرِبط بسعر الِوحدة 

                                           
  .لم الباحث واطالعه القاصرحسب ع (1)
 لـه برهان الّدين أبو الفتح ناصر بن عبد الّسيد اخلوارزمي املطّرزي، أديب لغوي من فقهاء احلنفّية، : املطرزي (1)

امُلغـرب يف  : وكان رأسا يف االعتزال داعية إليه، من مصنفاته األدب، وأنواع عروالّش غةوالّل حوبالّن ةتاّم معرفة
، (418/ 5)وفيات األعيان، ابـن خّلكـان   : ينظر يف ترمجته. هـ110: املصباح، توّفي سنةترتيب املعرب، و

  .(19/ 11)وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب 
 رئاسـة  إليه انتهتأبو احلسن عبيد اهلل بن احلس  بن دالل البغدادي الكرخي، فقيٌه حنفيٌّ جليل، : الكرسي (4)

شرح اجلامع الكبا، وشرح اجلامع الّصغا حملّمـد بـن احلسـن    : ن آثاره، مادالعّب العلماء من وكان املذهب،
، واجلواهر املضـّية يف  (311/ 15)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ430: الّشيباين، توّفي سنة

  .(447/ 1)طبقات احلنفّية، القرشي 
  (.11 -11/ 1)املغرب يف ترتيب املعرب  (3)
، النهاية يف غريب احلديث، ابن األثـا  (153/ 1)الفائق يف غريب احلديث، الزخمشري : وينظر ،(138/ 1) (5)

  (.88/ 9)، لسان العرب، ابن منظور (194/ 3)
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موافقًا لنص شي، اإلسالم ابن تيميـة يف  " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"
 .-رمحة اهلل على اجلميع–جامع املسائل وَنْقَلي البعلي وابن مفلح عنه 

 

 : الدليل الثاين
؛ -رمحه اهلل–إىل شي، اإلسالم ابن تيمية " السلم بسعر السوق يوم التسليم"ح نسبة ال تص

إذ املقصود مبا جاء يف نص كالمه، وما نقله عنه تالميذه إمنا هو السلم بسعر السوق يـوم  
وليس املسلم –التعاقد ال السلم بسعر السوق يوم التسليم، وبذلك يكون رأس مال السَّلم 

 .التعاقد ولكنه يتحدد بناء على سعر السوق يوم التعاقد ال يوم التسليم جمهواًل عند -فيه
ومما يقوِّي هذا التفسا، قياس شي، اإلسالم هذه املسألة على البيع بسعر السوق، والبيـع  

 -املسلم فيه–بسعر السوق إمنا اجملهول فيه الريمن ال املريمن، فإذا قيل بأن اجملهول هو املريمن 
  (1).فارق وهو ما ننفيه عن شي، اإلسالمكان قياسًا مع ال

 
 : مناقشة

 :ُيناقش ما ُذِكر من أوجه ِعدَّة، أبرزها
 -رمحة اهلل على اجلميع–إنه بإعادة تأمل نصِّ إجابة الشي، تقي الدين وُنُقول تالمذته  .1

يظهر عدم صحة تفساها بالسلم مع حتديد رأس ماله بسعر السوق يوم التعاقد، ومما 
 :فهمينفي هذا ال

  فقد نص على كون امِلسِلم "ولو أسلم مقدارًا معلومًا: "-رمحه اهلل–قول البعلي ،
ال جمهواًل؛ وعليه فدعوى أن اجملهـول   -كرأس مال سلم–قد دفع مقدارًا معلومًا 

 .-رمحه اهلل–رأس مال السلم خمالف لنص كالم البعلي 

 وهو هنا قد عبَّر عن "ئشمقدارًا معلومًا إىل أجل معلوم يف : ".. كذلك فإنه قال ،
 . ، وشيء دليل على التجهيل والتنكا، ال العلم والتقدير"شيء: "املسَلم فيه بقوله

                                           
  (.50، 33 -34: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"مناقشات : ُينظر (1)
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 دليل على كونه بسعر السوق يوم التسـليم ال  " حلَّحبكم أنه إذا : " م إن يف قوله
ظرف ملا ُيستقبل من الزمان، فهو قد أحال علـى أمـر   " حّل"يوم التعاقد؛ ألن 

 .واِقٍع وحاّل مستقبل ال

  علق .."صح : يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم: "-رمحه اهلل–قول البعلي ،
بـاجلزء   ينبغي أن يكون معلومًا: "بقوله -رمحه اهلل–عليه الشي، حممد بن عرييم  

ألنه إذا جعلـه   ؛بنازل عشرة يف املائة عن قيمته وقت حلوله :املشاع، كأن يقول
: فقول الشي، حممـد  (1)،"من الريمن أو قلياًل د يستغرق كرياًابالقدر فق معينًا شيئًا
دليل على أن املقصود السلم بسعر السوق يوم التسـليم،  " عن قيمته وقت حلوله"

 .ال يوم التعاقد

قياس السلم بسعر السوق يوم التسليم على البيع بالسعر، ليس قياسًا مع الفارق، بـل   .1
كـالبيِع  –تقرِّر أن عقوَد املعاوضاِت املاليـة  هو قياس صحيح؛ إذ إن من املعلوم وامل

قد اشُتِرط حتقق العلم وانتفاء اجلهالة يف املعقود عليـه  -واإلجارِة والسلِم واالستصناع
 .مجيعًا على حدٍّ سواء -الريمن واملريمن-فيها 

اجملهوِل عند التعاقد، اآليل إىل العلم يف السـلم   -امُلسَلم فيه–وعليه فإن قياس املريمِن 
سعر السوق يوم التسليم، على الريمن اجملهول عند التعاقد، اآليل إىل العلم يف البيـع  ب

مع كوهنما  -املعقود عليه، أو الريمن واملريمن–: بالسعر، قياٌس صحيٌح؛ إذ إن الِعَوض 
مما ُيشَترط العلم به عند العقد يف البيوع، إال أن هات  الصورت  قد ترجح جوازمها؛ 

هما تؤول إىل العلم على وجٍه ليس فيه ِربٌح ألحد العاِقدين وخسارة لكون اجلهالة في
    (1).اآلخر املؤدي للشقاق والنزاع

 

قد قرر يف أكريـر مـن موضـع     -رمحه اهلل–إن شي، اإلسالم ابن تيمية  :الدليل الثالث
سلم اشتراط العلم مبقدار املسلم فيه عند التعاقد، وبطالن عقد السلم الذي تكتنفه جهالة امل

                                           
  (.184: )تيارات الفقهية، صتعليقات على األخبار العلمية من االخ (1)
  .مما سيأيت بيانه تفصياًل يف املبحث اآليت مبشيئة اهلل (1)



        
 السلم والستصنال بسعر السو  يوم التسليم  
 

 

481 

فيه بنصوص صرحية غا حمتملة، بينما داللة كالمه يف جامع املسائل ونقل البعلـي وابـن   
 . وغاها" السلم بسعر السوق يوم التسليم"مفلح عنه حمتمل لصيغة 

هذا ومن أمريلة صريح نّص شي، اإلسالم على وجوب العلم باملسلم فيه، وفساد السـلم  
 : جبهالة مقداره، ما يأيت

 "لف فيه، فالبد أن ُيسلف يف قدر معلوم إىل أجل معلوم، وأن يقبض رأس لكن إذا أس
  (1)".املال يف اجمللس، وغا ذلك من شروط السلم

 يف د مقدار املسـلم فيـه   حدَّمل ُي سلٍم صورة عقِد -رمحه اهلل–ذكر  ويف موِضٍع آخر
  .حديريه عن العقود الفاسدة ال  ُقِبض أحد العوض  فيها ِسياق

مريله، فليس املؤجل مريل احلـال، وال   ل من فاسد فسدرْيامِل" :-رمحه اهلل– ونص كالمه
 :، ومل يتغا سعره، وقلنافلو أسلم إليه دراهم يف شيء سلمًا ؛أحد النوع  مريل اآلخر

  .إليه رأس ماله يف احلال، أو مريله، فهذا هو الواجب دَّفإن َر .هو سلم
فـإذا   .له رياًلفليس هذا ِم: راد مريل رأس مالهره إىل ح  حلول السلم،  م أوأما إذا أخَّ

فإهنمـا تراضـيا أن    ؛كان أقرب إىل العدل :وقت اإلسالفبقيمته أوجبنا املسلم فيه 
مـا إىل  ُهدَُّريأخذ هبذه الدراهم من املسلم فيه ال من غاه، لكن مل يتفقا على القدر، َف

 ( 1)."منرْيامُل ِضْبل َقمن قبض الريَّْبفإن َق ؛القيمة العادلة هو الواجب بالقياس
وعليه فاجلمع ب  النصوص الصرحية الواردة عنه يف اشتراط العلم باملسلم فيه وب  نـص  

عن  -رمحه اهلل–جامع املسائل ونقلي البعلي وابن مفلح متعيٌِّن صيانًة لكالم شي، اإلسالم 
ى السلم بسعر التناقض، وذلك حبمل ما جاء يف جامع املسائل ونقلي البعلي وابن مفلح عل

  (4).السوق يوم التعاقد ال يوم التسليم
 

                                           
  (.175/ 15)جمموع الفتاوى  (1)
  .(313 -314 /18)املرجع السابق  (1)
، السـلم بسـعر   (13 -14: )علي الندوي ص/ عقد السلم بالنظر إىل سعر السوق يوم تسليم املبيع، د: ُينظر (4)

السلم بسعر السوق يوم "، مناقشات (1 -1: )إبراهيم اجلربوع ص/ حس  آل الشي،، والشي،/ لشي،السوق، ا
  (.50 -38)، (33 -34)، (49 -47: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"التسليم
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 :مناقشة
 :ُيناقش ما سابق بأوجٍه ِعدَّة، أبرزها

أنه ال تعارض ب  اشتراط العلم باملسلم فيه، واحلكم بفساد عقد السلم إذا كان املسَلم  .1
واز فيه جمهواًل، وب  احلكم جبواز السلم بسعر السوق يوم التسليم؛ إذ إن من يقول جب

السلم بسعر السوق يوم التسليم إمنا جيّوزه لكون اجلهالة فيه آيلة إىل العلم على وجـٍه  
   (1).وال غرٌر مؤدٍّ للشقاق والنزاع -بربح أحد العاقدين وخسارة اآلخر-ليس فيه ظلٌم 

ولذلك فإن من يرى جواز السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم يرى فسـاد  
 . م فيه جهالة مطلقةالسلم جمهول املسَل

للسلم بسعر السوق يوم التسليم وبـ    -رمحه اهلل–وبذلك ميكن اجلمع ب  إجازته 
املواضع ال  نصَّ فيها على اشتراط العلم باملسلم فيه، ونصه على فساد عقد السـلم  
املشتمل على جهالة، إذ اجلهالة املمنوعة هي اجلهالة املطلقة غا اآليلة إىل العلم علـى  

 .جه ليس فيه ظلٌم وال غنب مؤدٍّ للشقاق والنزاعو
أما النص الذي ذكر فيه شي، اإلسالم صورة من صور السلم الفاسد جلهالة املسـلم   .1

بالفساد،  -رمحه اهلل–فُيجاب عنه مبا سبق من كون هذه الصورة ال  حكم عليها : فيه
طلقة ال تؤول إىل العلم فيها جمهواًل جهالة م( املسلم فيه)أنه إمنا حكم بفسادها لكون 
 . على وجٍه ال ظلم فيه وال ضرر

ال  نص على جوازها يف جـامع  -بينما جتد صورة السلم بسعر السوق يوم التسليم 
وإن كان املسَلم فيه جمهواًل مقداره فيها عند التعاقد، إال أن العاقدين فيها قد  -املسائل

السوق يوم التسـليم نـاقص نسـبة    سعر الِوحدة يف –حددا يف العقد معيارًا حمددًا 
: حيث قـال . يؤول باملسلم فيه إىل العلم على وجه ليس فيه ظلم وال ضرر -معلومة

إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغاه خبمسة دراهم، وتراضيا بذلك "
 .وب  الصورت  فرق". جاز

                                           
  ".حكم السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"كما سيأيت بيانه تفصياًل يف املبحث اآليت  (1)
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علي وفروع ابن مفلـح علـى   أما القول حبمل ما جاء يف جامع املسائل واختيارات الب .4
 .السلم بسعر السوق يوم التعاقد فقد سبقت اإلجابة عنه

 
 : الراجح

يف جامع املسائل، وما جـاء يف   -رمحه اهلل–بعد تأمل نص كالم شي، اإلسالم ابن تيمية 
، وبعد التمعن يف حجج من نفى -رمحة اهلل عليهما–اختيارات البعلي والفروع البن مفلح 

لشي، اإلسالم، وما ُأوِرَد عليها من مناقشة، فـإن  " سعر السوق يوم التسليمالسلم ب"نسبة 
السلم بسـعر السـوق يـوم    "ثبوت نسبة  -واهلل أعلم بالصواب–الذي يظهر للباحث 

 .-رمحه اهلل–لشي، اإلسالم تقي الدين ابن تيمية " التسليم
: إىل شي، اإلسالم" السلم بسعر السوق يوم التسليم"هذا وإن ممن جزم بصحة نسبة إجازة 

أمحد بن . وفضيلة د (1)علي حميي الدين القره داغي،. د.وفضيلة أ (1)نزيه محاد،. د.فضيلة أ
 (3).سامي السويلم. وفضيلة د (4)محيد،

  

                                           
  (.1: )نزيه محاد ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"يب على حبث تعق: ينظر (1)
  (.57: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"مناقشات : ُينظر (1)
  (.19: )املرجع السابق ص: ُينظر (4)
  (.151: )التحوط يف التمويل اإلسالمي ص: ينظر (3)
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 بسعر السوق يوم التسليم واالستصناع حكم السلم: المبحث الثاني

 
بسعر السوق يوم التسـليم  اختلف أهل العلم من املعاصرين يف حكم السلم واالستصناع 

 : على قول 
 

حترمي السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم، وإىل ذلك َذهَب فضيلُة : القول األول
رفيق يونس . د.وفضيلة أ (1)نزيه محاد،. د.وفضيلة الشي، أ (1)الصديق الضرير،. د.الشي، أ
  (3).ةوهو ما صدرت به إحدى فتاوى ندوة الربكة الرياني (4)املصري،

 
 :أدلة القول األول

 
 :الدليل األول

  رسول اهلل وقد ورد النص عن . العلم مبقدار املسلم فيه شرط من شروط صحة السلم
من ڇ: -رضي اهلل عنهما-باشتراط العلم به، كما جاء يف احلديث الذي رواه ابن عباس 

  (5).ڇكيٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم، إىل أجل معلوم ففي شيء، يفأْسَلَف 
 .بل إن اشتراط العلم مبقدار املسلم فيه مما اتفق الفقهاء على اشتراطه، وُنقل اإلمجاع عليه

معرفة مقدار املسلم فيه بالكيل  :وهو ،الشرط الريالث: "-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن قدامة 
فاشترط معرفـة   ... وبالعدد إن كان معدودًا ،وبالوزن إن كان موزونًا ،إن كان مكياًل

                                           
  (.15: )الصديق الضرير ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث : ينظر (1)
  (.1: )نزيه محاد ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث : ينظر (1)
  (.354: )رفيق املصري ص/ د.اجملموع يف االقتصاد اإلسالمي، أ: ينظر (4)
 .هـ14/01/1305 -11لريانية ال  ُعِقدت يف تونس ، الصادرة عن ندوة الربكة ا(1/1: )رقم الفتوى (3)

  (.45: )فتاوى ندوات الربكة ص: ينظر
  .تقدم خترجيه (5)



        
 السلم والستصنال بسعر السو  يوم التسليم  
 

 

484 

 أو أرطاٍل ،مبكياٍل ُهَروجيب أن يقدِّ .وال نعلم يف اعتبار معرفة املقدار خالفًا ،كالريمن هدرق
 (1)".عند العامة معلومٍة

أمجعوا على أنه إن كان يف السلم مـا   (1):بن بطالاقال : "-رمحه اهلل–ويقول ابن حجر 
ن كان فيما ال يكـال  فإ، يكال أو يوزن فال بد فيه من ذكر الكيل املعلوم والوزن املعلوم

بالكيل  ملحٌق والعدد والذرُع .أو ذرع معلوم :قلت .معلوٍم وال يوزن فال بد فيه من عدٍد
رع ما تقدم شـرطه يف  وجيري يف الذَّ .وهو عدم اجلهالة باملقدار ،للجامع بينهما ؛والوزن

   (4)".الكيل والوزن من تعي  الذراع ألجل اختالفه يف األماكن
صيغة حمرمة؛ ألهنا من عقـود  " لسلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليما"وعليه فإن 

    (3).الغرر جلهالة مقدار املسَلم فيه عند التعاقد، وهو خمالف للنص واإلمجاع
 

 :مناقشة
 :يناقش الدليل السابق بأوجه عدة، أبرزها

إمنا هو  -قداريف األجل والوصف وامِل–إن العلم املشَتَرط حتققه يف السلم واالستصناع  .1
العلم الذي ينفي اجلهالة الفاحشة املؤدية إىل الشقاق والنزاع، ال العلم املطلق؛ وعليـه  

حتديد املسلم فيه حتديدًا دقيقًا ليس نصًا ثابتًا، فالريابت هو أن يكون معلومًا، وإن "فـ

                                           
  (.300 -488/ 1)املغين  (1)
املعروف بابن الّلّجام،  ،أبو احلسن علّي بن خلف بن عبد امللك بن َبّطال القرطيب البلنسي األندلسي: ابن بطال (1)

شرح صـحيح البخـاري،   : كبار أئمة املالكية، عين باحلديث عناية تاّمة، من آثاره وهو بابن بّطال أشهر، من
، (917/ 3)ترتيب املدارك، القاضي عياض : ينظر يف ترمجته. هـ338وكتاب يف الّزهد والّرقائق، توّفي سنة 

  .(37/ 19)وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب 
  (.340/ 3)فتح الباري  (4)
، السـلم بسـعر السـوق،    (1 -5: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"لم بسعر السوق يوم التسليمالس"حبث : ُينظر (3)

السلم بسـعر السـوق يـوم    "، تعقيب على حبث (13 -11، 4: )حس  آل الشي، وإبراهيم اجلربوع ص/د
 (. 13، 5-3: )علي القره داغي ص/ د.، أ"التسليم
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النـزاع  مفهوم املعلومية مِرٌن ُيراد هبا الوصول إىل رفع اجلهالة املؤدية إىل اخلـالف و 
  (1)".واالستغالل

فاحلد املطلوب من العلم ما ينفي اجلهالة الفاحشة املؤدية إىل الشقاق والنزاع ال مطلق 
العلم؛ ولذلك فإن العلم املطلق إذا كان مؤديًا للشقاق والنزاع ُمِنع وُحرِّم، ومن أمريلة 

وهو مع كونـه  . مأو يف مثرة بستان حمدد فإنه حمرَّ (1)ذلك ما إذا أسلم يف شيء معيٍَّن،
من متام العلم يف وصف املسلم فيه إال إنه ُحرِّم، ملا قد يقع من تلف ذلك الشـيء أو  
عدم حتقق مثرة ذلك البستان فيقع النزاع والشقاق فُمِنع، مما يدل على أن العلم لـيس  

  (4).مشتَرطًا وُمرادًا لذاته، وإمنا لنفي اجلهالة الفاحشة املؤدية للشقاق والنزاع
إال إن من األمهيـة   ،ألصل يف الغرر واجلهالة التحرمي، وأهنا إذا َداَخلت عقدًا أفسدتها .1

ن منهما املؤثِّر وغا املـؤثِّر،  مبكان اإلشارة إىل أنه ليس كلُّ غرر وجهالٍة كذلك، إذ إ
كما إن هنَي الشارع عن اجلهالة والغرر ليس املراد به مطلق الغرر واجلهالة؛ إذ لو كان 

دًا لوقعت األمة يف احلرج، بل حَلُرمت مجلة كباة من العقود؛ إذ إن كرياًا من ذلك مرا
يغشاها الغرر وتعتريها اجلهالة بوجٍه من الوجوه أو  -يف القدمي واحلديث–املعامالت 

  (3).يف حال من األحوال
ّثر مؤ :نوع  اّتفقوا على أّن الغرر ينقسم إىل": -رمحه اهلل– ابن رشديقول أبو الوليد 

   (5)".يف البيوع وغا مؤّثر

ومنع الغـرر واجلهالـة    ،وكذلك أصل البيع ضروري: "-رمحه اهلل–وقال الشاطيب 
  (1)".الحنسم باب البيع ط نفي الغرر مجلًةِرفلو اشُت ؛لمكمِّ

                                           
  (.9: )علي القره داغي ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث  (1)
اتفق الفقهاء على اشتراط كون املسَلم فيه دينًا يف ذمة املسَلم إليه، وعدم جواز كون املسَلم فيه عينًا معينة، ألن  (1)

 . فيكون يف ذلك غرر فاحش وجهالة مؤدية إىل الشقاق والنزاع ؛قد تتلف فإهنا حق املسِلم إذا تعلَّق بع  حمددة
/ 1)، مغين احملتاج، الشـربيين  (508/ 1)، مواهب اجلليل، احلطاب (111/ 11)ملبسوط، السرخسي ا: ينظر
  (.107/ 5)، اإلنصاف، املرداوي (141

  (.7 -1: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث : ينظر (4)
  (.71/ 1)ة العطار على مجع اجلوامع ، حاشي(399 -397/ 1)شرح صحيح البخاري البن بطال : ُينظر (3)
  .بتصرف يسا( 1140/ 4)بداية اجملتهد  (5)
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 (1)وعليه فقد فرَّق أهل العلم ب  احملرَّم من الغرر واجلهالة واجلائز منهما جبملِة ضوابط
أال يكونا آِيَلْين إىل العلم على وجٍه ليس فيه ظلٌم وال أكٌل ألمـوال النـاس   ": أبرزها

؛ وعليه فإذا "بالباطل بربح أحد العاقدين وخسارة اآلخر مما يؤدي إىل الشقاق والنزاع
بربح أحـد العاقـدين   –كان الغرر واجلهالة آيل  إىل العلم على وجٍه ليس فيه ظلم 

الغرر واجلهالة غا املؤثرة، وال  ال َيحـُرم العقـد   فهما من قبيل  -وخسارة اآلخر
 .بوجودمها فيه

ـ ة فهـي مُ عجهالٍة تفضي إىل املناز لُّك: "-رمحه اهلل–يقول اإلمام السرخسي  دٌة فِس
–فقد بـيَّن   (3)،"  ال ُتفِضي إىل املنازعة ال متَنُع صحََّة العقدلواجلهالُة ا" (4)،"للعقد

لٍة حمرِّمة للعقد، بل احملرِّم منها اجلهالة الفاحشة املفضية أنه ليست كل جها -رمحه اهلل
 .إىل الشقاق والنزاع

فاجلهالة إمنا ُيراد هبا : "-رمحه اهلل–وتأكيدًا للمعىن نفسه يقول الشي، مصطفى الزرقا 
 م أكمـل يف   ،"اجلهالة الفاحشة، أو ال  ُتفضي إىل نزاع مشكل؛ أي يتعذر حلُّـه 

 (5)".اجلهالة ال  ال ُتفضي إىل نزاع مشكل فال تضر بالعقد أما: "احلاشية بقوله
املسَلم فيه، –" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"هذا وإن املعقود عليه يف 

وإن كان غا حمدٍَّد مقداُره يف جملس العقد، إال إن العاقدين قد حددا له  -أو املستصَنع
حدة يف السوق يوم التسليم بنسبة خصـٍم متفـٍق   سعر الو–يف اجملِلس معيارًا معلومًا 

 .-عليها
وعليه فإن هذه اجلهالَة آيلٌة إىل العلم على وجٍه ليس فيه ظلٌم وال ضـرٌر وال أكـٌل   

وهو ضابط اجلهالة اجلائزة –ألموال الناس بالباطل بربِح أحد العاقدين وخسارة اآلخر 
                                                                                                                         

  (.11/ 1)املوافقات  (1)
ضوابط الغرر املؤثر يف عقود املعاوضات : "بيََّنها الباحث تفصياًل يف الفصل األول من الباب األول، حتت عنوان (1)

  .فراجعه إن شئت" املالية
  (.141/ 11)املبسوط  (4)
يف شرح فتح  -رمحه اهلل–ابن اهلمام  ، و(55/ 14)يف املبسوط  -رمحه اهلل–وهذا نص كالم اإلمام السرخسي  (3)

  (.101/ 7)القدير 
  (.41: )عقد البيع ص (5)
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وهو حاصـل ضـرب   –( ملستصَنعأو ا)؛ حيث إن إمجايل مثن املسلم فيه -غا املؤثرة
حمدٌَّد يف جملس العقد، فبحسب سعر الِوحدة يوم التسـليم   -الكمية يف سعر الِوحدة

يتحدد املقدار؛ فإذا زاد سعر الِوحدة قلَّ امِلقدار، وإن قلَّ السِّعر زاد امِلقدار، لكـن يف  
تصَنع رأس املال مجيع األحوال ال ميكن أن تتجاوز القيمة اإلمجالية للمسَلم فيه أو املس

املدفوع يف جملس العقد، وبذلك ال يقع ظلٌم على أحد العاقدين، وال ضـرٌر يـؤدي   
للشقاق والنزاع؛ حيث إن الزيادة يف السعر سيقابلها نقص يف ِمقدار السلعة، كما إن 
النقص يف السعر سيقابله زيادة يف امِلقدار، وعليه فال يكون أي منهما متضررًا حااًل أو 

 .مآاًل
من العقود ال  ينتفي " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"وبذلك يتب  أن 

   (1).عنها الغرر واجلهالة احملرَّمة املفسدة للعقود
 (1)بل إنه يف ظل التقلب الكبا والتذبذب الشديد يف أسعار السلع يف الواقع املعاِصـر  .4

أبعد عن اجلهالة والغرر املؤديـة  " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"فإن 
للشقاق والنزاع منها يف السلم واالستصناع مع حتديد كمية املسَلم فيه أو امُلستصَنع يف 
جملس العقد؛ إذ إهنما قد يتعاقدان على سعٍر خيتلٌف الواقع معه عند التسليم اختالفـًا  

التنازع والشـقاق   مما يؤول ويؤدي إىل مل يكن يف تقدير أحد وال حسابه، كباًا جدًا
 .والتغابن

مـا  : هذا وإن مريل هذا األمر ليس خرصًا وال ظنًا بل هو واِقٌع مريبت، من أبرز أمريلته
وقع يف السودان على مدار سنوات ِعدَّة، حيث كانت املصارف اإلسـالمية متـوَّل   
املزارع  من خالل عقد السَّلم، مع حتديد كمية املسلم فيه يف العقد، وكان حتديـد  

لسعر يتم بناء على أسس علمية ودراسات سوقية جتريها جلنة مكونة مـن جهـات   ا
حكومية ومصرفية وزراعية وغاها، ومع ذلك فإن األسعار كانت ختتلـف اختالفـًا   
كباًا عند موعد التسليم، مما آل إىل االختالف والنزاع، لدرجة أن هذه النزاعات مل 

                                           
، عقد السلم بـالنظر إىل سـعر   (159 -151: )سامي السويلم ص/ التحوُّط يف التمويل اإلسالمي، د: ينظر (1)

  (.11: )علي الندوي ص/ املبيع، دالسوق يوم تسليم 
  .مما سبق بيانه، وضرب أمريلة له يف املبحث السابق (1)
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جهات الرمسية املعنية حىت تفصل ب  املتنازع  ميكن حّلها وتسويتها إال بالرفع فيها لل
 (1).فيها
أبعد عن النـزاع والشـقاق؛   " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"بينما 

لتحقيقه العدل ب  مصلحة الطرف  كليهما، إذ إن زيادة السعر عند موعد التسـليم  
  (1).ة الكمية واملقداريقابله نقص الكمية والَقْدر، واخنفاض األسعار يقابله زياد

 
 :الدليل الثاين

صيغة حمرَّمة الشتماهلا على الربا، ووجـه  " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"
أن املسِلم يدفع نقدًا مقابل سلعٍة آجلة تعادل ما دفعه وزيادة مضمونة، فيكون مآل : ذلك
ابل نقٍد أكرير منه ولكـن يف  دفع نقٍد مق" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"

 .صورة سلعة
يدفع املموِّل : مبا يأيت" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"وميكن تصوير حقيقة 

 115،000ريال، على أن يردها املتَموِّل نفطًا أو قمحًا أو بنزينًا يسـاوي   100،000
  (4).وهي بذلك صورٌة من ُصَور الربا ؛ريال بعد عام بشكٍل مضمون

وال ريب عندي يف أن هذا الباب لـو ُفـِتح لتوجَّهـت مجيـع     : "نزيه محاد. د.يقول أ
املؤسسات املالية اإلسالمية للتعامل هبذه الصيغة من السَّلم، ال  ال معىن وال مغزى لتحرمي 

فاملشكلة يف تلك الصيغة ليست يف نظري من ... ربا القروض إذا أبيحت، خبالف نظائرها
   (3)".والغرر، ولكن من أجل كوهنا ذريعة قويَّة، وحيلة خطاة إىل ربا النسيئةأجل اجلهالة 

                                           
 -71)، (47 -41: )عريمان بابكر أمحد ص/ جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم، د: ينظر (1)

، السـلم  (45، 11: )محـد ص التيجاين عبـدالقادر أ / ، دالسلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر ،(77
من فتاوى اهليئة العليـا للرقابـة   ( 84/ 1: )، الفتوى رقم(313: )الصديق الضرير ص/ وتطبيقاته املعاصرة، د

  (.97/ 1)الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية 
  (.11: )عبداهلل العمار ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث : ينظر (1)
السلم بسعر السوق يـوم  "، مناقشات (354: )رفيق املصري ص/ د.اجملموع يف االقتصاد اإلسالمي، أ: ينظر (4)

 (.11)، (30 -48)، (10: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"التسليم
  (.1: )نزيه محاد ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث  (3)
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 :مناقشة

 :ُيناقش ما سبق مبا يأيت
معاوضة ب  نقٍد حاضٍر وسلعة آجلة، " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم" .1

ال يف  يدفع فيها أحد العاقدين نقدًا ويقبض ِعوضه سلعة، فليس فيه مبادلة نقٍد بنقـدٍ 
الصورة وال يف األثر والنتيجة؛ إذ إن املسِلم أو املستصنع إمنا يتعلق حقه بسلعة موصوفة 
يقبضها آجاًل وله أن يبيعها أو يتصرف فيها بأي شكل من أشـكال التصـرُّف، وال   

 .  مطعن يف ذلك

ق وما يلح–وب  الرِّبا " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"أما الفرق ب   .1
 .من جهة النتيجة واألثر االقتصادي فجليٌّ ظاهر -به من ِحيل ربوية حمرَّمة كالِعْيَنة

بـ    -من جهة األثر االقتصـادي –فقد سبق وأن بيَّن الباحث أن من أهم الفروق 
أن  -وما ُيلَحق هبا من احِليل الربوية احملرمة-التمويل املباح والتمويل بالقروض الربوية 

، وال احلقيقي النشاط عن تنفك ال بصورة التمويل تضمنيالشرعية،  التمويل بالعقود
تكون السِّلع فيه أداًة لتوليد ديون كرياة متراكمة بوجٍه غا منضبط وغـا خاضـع   

 .للحجم احلقيقي للتبادل التجاري

 التمويل بفصل سمحفي -وما ُيلحق به من التمويل باحليل الربوية-أما التمويل الربوي 

 يف تأخذ املديونيةوتبعًا لذلك فإن  واحلجم احلقيقي للتبادل؛ االقتصادي النشاط عن
 وتصل املديونية تتفاقم حىت احلقيقي، االقتصاد منو من أسرع بدرجة واالزدياد النمو

  (1).قتصاداال على ثقياًل عبئًا، مما جيعلها الديون هبذه الوفاء معها ميكن ال درجة إىل
السلعة يف الِعينة ُيمكن أن ُتسَتخدم بعينها لتوليد ما "أن : وبيان ذلك فيما حنن بصدده

ال ُيحصى من الديون؛ فالعميل مبجرد شرائه السِّلعة بأجل ُيمكنه بيعها نقدًا، لكـي  
َيشَترَيها غاه بأجل  م يبيعها نقدًا، وهكذا، حىت يتولَّد من السلعة الواحـدة جبـال   

فإن هذا مَتعذِّر، ألنـه   -ه السلم بالسعرمبا في-أما يف عقد السلم  ،شاهقة من الديون

                                           
  .ضمن مباحث التمهيد ُغرََّة هذه الرسالة( لتمويل الربوي والتمويل املباحالفرق ب  ا: )فرع: ينظر (1)



        
 السلم والستصنال بسعر السو  يوم التسليم  
 

 

491 

السـلعة   وهذا يعـين أنَّ  ،مبجرد استالم املشتري للسلعة ينتهي الدين وتربأ ذمة املدين
الواحدة يف السلم ال ميكن أن تولِّد بعينها من الديون أكرير من قيمتها زائدًا هـامش  

  (1)".الرِّبح
الـ  ُيـَنظِّم   " عر السوق يوم التسليمالسلم واالستصناع بس"وبذلك يتبيَّن الفرق ب  

املديونية وجيعلها متالئمة ومتوازية مع احلجم احلقيقي للتبادل والنشاط االقتصـادي،  
الـ    -ال  هلا ما للربا من آثار اقتصادية سلبية–( كالعينة)وب  احِلَيل الربوية احملرمة 

 .  حد أو حصرجتعل من السلعة الواحدة أداة إلنشاء مديونيات كباة دون 
 

 :الدليل الثالث
وال  ،ال حيل سـلف وبيـع  ڇ :قال  أن النيب -رضي اهلل عنهما– وعن عبداهلل ابن عمر

 (1).ڇوال بيع ما ليس عندك ،وال ربح ما مل يضمن ،شرطان يف بيع
 

 :وجه االستدالل
ه أو يربح يف املسلم في" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"إن املشتري يف عقد 

   (4).املستصَنع وهو مازال يف ضمان البائع، وملَّا يدخل يف ضمان املشتري بعد
 

 :املناقشة
؛ إذ إن "السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"ال ُيسلَّم مشول داللة احلديث لعقد 
عة قبل تصرُّفه فيها؛ وعليه فإن السِّـل  -حقيقة أو حكمًا-امُلسِلم واملستصِنع يقبض السلعة 

 .تدخل يف ضمانه قبل بيعها ورحبه فيها، وبذلك ينتفي كوهنا من ربح ما مل يضمن

                                           
  (.110 -158: )سامي السويلم ص/ التحوط يف التمويل اإلسالمي، د (1)
  .تقدم خترجيه (1)
   (.49: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"مناقشات : ينظر (4)
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من ربح ما مل ُيضـَمن  " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"هذا وُيتصوَّر كون 
–لو أن املسِلم أو املستصِنع يبيع السلعة من املسَلم إليه أو طرٍف أجنيب قبل قبضه السلعة 

 (1).، إال أن هذا منتٍف يف الصورة حمل البحث-موعد التسليم أو بعدهسواء قبل حلول 
 

 :الدليل الرابع
ووصـله اإلمـام عبـدالرزاق يف     (1)تعليقًا، -رمحه اهلل–األثر الذي رواه اإلمام البخاري 

السلم مبـا  ) :قال  (5)أيب سعيد اخلدريعن  (3)واإلمام ابن حجر يف التغليق (4)،مصنفه
 .  (با، ولكن أسلف يف كيل معلوم إىل أجل معلوميقوم به السعر ر

تسمي بدرامهك كياًل معلومًا، واستكرير  ولكن ،السعر ربا منما يقوم كالسلم ) :لفظيف و
 (1).(هبا ما استطعت

                                           
  (.13: )بق صاملرجع السا: ينظر (1)
السََّلِم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوٍم، وبه َقاَل اْبُن َعبَّاس، : َباب: "، حيث قاليف صحيحه أخرج اإلمام البخاري معناه تعليًقا (1)

  .(91/ 4" )َوَأُبو َسِعيد، َواأَلْسَوُد، َواْلَحَسُن
فتح الباري، : ، وينظر(7/ 9)أجل معلوم ال سلف إال إىل : البيوع، باب: يف كتابرواه عبد الرزاق يف املصنف  (4)

 (.345/ 3)ابن حجر 
، عامل اليمن وأحد حّفاظ احلـديث،  مّهام بن نافع الّصنعاين احلماياإلمام أبو بكر عبد الّرّزاق بن : عبدالرزاق

سنة  ف، توّفياملصنَّ -ّضخم يف اآلثاركتابه ال-: كان حيفظ حنوًا من سبعة عشر ألف حديث، من آثاره املطبوعة
  .(514/ 8)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (111/ 4)وفيات األعيان، ابن خّلكان : ينظر يف ترمجته. هـ111

أخربنا : وأما قول أيب سعيد، فقال البيهقي يف السنن الكبا: "أثر أيب سعيدواصاًل  يف تغليق التعليققال ابن حجر  (3)
اد، أنا إمساعيل بن حممد الصفار، ثنا أمحد بن منصور، ثنـا عبـد   عبداهلل بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغد

السلم كما يقوم السعر : الرزاق، أنا الريوري، عن األسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أيب سعيد اخلدري، قال
  .(177/ 4" )ربا، ولكن أسلف يف كيل معلوم إىل أجل معلوم واستكرير منه ما استطعت

هو سعد بن مالك بن سنان اخُلْدري، الّصحايب اجلليل األنصاري اخلزرجي اجملاهد، مفـ   : أبو سعيد اخلدري (5)
: ، ومن مشاها فقهاء الّصحابة اجملتهدين، توّفي سنةاملدينة، وأحد الّسبعة املكريرين من الّروايَة عن رسول اهلل 

  .(79/ 4)، ابن حجر ، واإلصابة(119/ 4)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ73
  .(7/ 9)ال سلف إال إىل أجل معلوم : البيوع، باب: رواه عبد الرزاق يف املصنف يف كتاب (1)
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 واستكرير ،معلوٍم جٍلأإىل  معلوٌم ولكن كيٌل ،السلم كما يقوم السعر ربا): ويف لفٍظ آخر
  (1).(ما استطعت
  (1).(واستكرير منه ما استطعت ،إىل أجل معلوم ،سلف يف كيل معلومأ): وورد بلفظ

 
 : وجه االستدالل

لقول أيب سعيد عند أحد، لكين أعتقد أنه يريد  أجد شرحًا ملو: "رفيق املصري. د.يقول أ
 ، ويسلمه البائع عـدداً معلومًا عند العقد،كأن يسلفه مبلغًا حمدٍد غَا للوحدِة السلم بسعٍر
ج ُرْخَيالوحدة َف املبلغ على سعِر ُمسََّقحسب سعر الوحدة يف يوم التسليم، فُي من الوحدات

يف ضوء نصوص األحاديث املتعلقـة   ويبدو أن هذا غا جائٍز.. .، العدد الواجب التسليم
أرجُِّح أنه يقصد بالربا هنا أنه حرام، وهذا معهود يف كالم السـلف، فـإذا أرادوا   ... به

  (4)".فهذا اإلطالق من باب اجملاز... ربا، : االتنفا من شيء قالو
 

 :مناقشة
 : يناقش االستدالل هبذا األثر من وجه 

 . على سبيل املنع: الوجه األول
؛ "السلم واالستصناع بسـعر السـوق يـوم التسـليم    "أي منع كون داللة األثر تشمل 

إن األثر إمنا يدلُّ علـى   إذ (3)؛فاالستدالل باألثر إمنا هو استدالل به يف غا حملِّ اخلالف
 (5).بيان حكم السَّلم احلاّل وتقرير حترميه

                                           
ال جيوز السلف حىت يكون بريمن معلوم يف كيل معلوم : البيوع، باب: رواه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب (1)

  .(15/ 1)أو وزن معلوم إىل أجل 
  .(177/ 4)، وتغليق التعليق، ابن حجر (15/ 1) السابقاملرجع : ينظر (1)
  .(418 -419: )اجلامع يف أصول الربا ص (4)
أوافق علـى أن  : -رغم أنه ممن يرى حترمي السلم بسعر السوق يوم التسليم–الصديق الضرير / د.يقول الشي، أ (3)

 هـ .أ. االستدالل بأثر أيب سعيد يف الصورة حمل البحث خارج عن املوضوع
  .بتصرف يسا( 14: )الصديق الضرير ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث 

  (.17 -11: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث : ينظر (5)
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 :هذا وإن ما يؤّكد صحة تفسا األثر بالّسلم احلال ما يأيت
 . داللة ألفاظ األثر على ذلك .1

 : ويتجلى ذلك يف خالل استعراض النقاط اآلتية
  قوله :(السلم مبا يقوم به السعر) (قوم السعركما ي)و (كما يقوم من السعر)و 

السلم مبا جيري عليه سعر السوق للبضاعة املسلم فيها يوم العقـد، ال يف  : امُلراد به
 .امُلستقبل

ومما يقوِّي هذا الفهم ويؤكِّده أنه عّلقه بسعر السوق دون خصم، والسلم يف سلعٍة 
 مؤجلٍة بسعرها يوم التعاقد غُا ُمَتصوَّر؛ ألن امُلسِلم يكون بذلك خاسرًا ومبـدداً 
ملاله؛ إذ إن فائدة املسِلم يف عقد السلم االستفادة من أخذ السلعة املؤجلة بأقل من 

 .سعرها يف يوم التسليم، َنِظَا دْفِعه النقد عاجاًل

على كونه سلمًا حاالًّ  فيه داللة واضحة (مبا يقوم به السعر): وعليه فإن قوله 
ر ُوُقوُعه وَيتحقَُّق نفُعه وفائدُتـه  إذ السلم بالسعر دون خصٍم إمنا ُيَتصوَّ ال آجاًل؛

 . للطرف  يف السََّلم احلال
  َنصَّ األثُر يف أغلب ألفاظه على اشتراط األجل والِعلم به يف السَّلم، وهو ما انتفى

داللة مهمة على كون املقصود باألثر  (إىل أجل): يف السلم احلاّل؛ وعليه ففي قوله
 .السلم احلال

" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"سا األثر بـ وهو ما يؤكِّد أن تف
مؤجٌّـل إىل أجـٍل   " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"بعيد؛ إذ إن 

معلوم، وبذلك يكون ما جاء يف أغلب ألفاظ األثر من اشتراط األجل والعلم بـه  
، -يوم التسـليم لو ُفسِّر بالسلم واالستصناع بسعر السوق –زيادة ال حاجة إليها 

 .وهو ما ننفيه عن األثر حبمله على السَّلم احلال
  يف قوله –ما جاء يف األثر من تعليٍل للتحرمِي بالربا :(  السلم مبا يقوم به السـعر

 . متَّسٌق مع تفساه بالسَّلم احلاّل -(ربا

 :ووجه كون السلم احلال من الربا أحد أمرين
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رى حترمي السلم احلال، أو حترمي بعـض  ممن ي-استدل بعض أهل العلم : األول _
عن بيع ما لـيس عنـد    على حترميه بأنه داخل يف عموم هني النيب  -ُصَوِره

  (1).عن ربح ما مل ُيضمن البائع، وهنِيه 

 (1)حكيم بن حزام هني النيب و: "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
فيكون قد باع مال الغا  :معينٍة عٍ به بيع  اَدَرإما أن ُي، عن بيع ما ليس عنده

ر على تسـليمه وإن  قَدما ال ُي به بيُع راَدوإما أن ُي. وفيه نظر ،هقبل أن يشترَي
ال يدري هل حيصل أو ال  ن له شيئًاِمفيكون قد َض ،وهذا أشبه :كان يف الذمة

ـ فَِّوحيصل؟ وهذا يف السلم احلال إذا مل يكن عنده مـا يُ  واملناسـبة فيـه    ،هَي
حلكـيم   وأما قول النيب : "-رمحه اهلل–ويقول اإلمام ابن القيم  (4)".اهرةظ

أن : الريـاين ... : فيحمل على معني  (3)،ڇال تبع ما ليس عندكڇ :بن حزام
 :وهذا يتناول أمورًا... يريد بيع ما ال يقدر على تسليمه وإن كان يف الذمة، 

ويقول الشي،  (5)".ده ما يوفيهالسلم احلال يف الذمة إذا مل يكن عن: الرياين... 
: أيب زيٍد القـاواين ابن يف َشْرِحه رسالَة  (1)-رمحه اهلل–علي املنويف املالكي 

                                           
، وقد ڇ يضمنوال ربح ما مل ،...، ال حيل سلف وبيعڇ -رضي اهلل عنهما–وذلك يف حديث عبداهلل بن عمرو  (1)

  .تقدَّم خترجيه
أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد القرشي األسدي، صحايّب أسلم يوم الفـتح وحسـن   : حكيم بن حزام (1)

سا أعالم الّنـبالء،  : ينظر يف ترمجته. هـ53: توّفي سنة، ونبالئها وعقالئها قريش أشراف من وكانإسالمه، 
  .(111/ 1)ّصحابة، ابن حجر ، واإلصابة يف متييز ال(33/ 4)الّذهيب 

  (.518/ 10)جمموع الفتاوى  (4)
يف الرجل يبيع ما : اإلجارة، باب: ، وأبو داود يف السنن يف كتاب(11 -15/ 13)رواه اإلمام أمحد يف املسند  (3)

 /4)ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك : البيوع، باب: ، والترمذي يف السنن يف كتاب(385/ 4)ليس عنده 
: بيع ما ليس عند البـائع ص : البيوع، باب: ، والنسائي يف السنن يف كتاب"هذا حديث حسن: "وقال( 515

النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما مل يضمن : التجارات، باب: ، وابن ماجة يف السنن يف كتاب(704)
 .(110/ 1)، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة (530/ 4)

  (.184/ 4)وقِّع  إعالم امل (5)
أبو احلسن علّي بن حمّمد بن حمّمد بن خلف املنويف املصري، فقيه مالكي له اهتمـام بشـرح كتـب    : املنويف (1)

 =كفاية الّطالب الّرّباين يف شرح رسالة ابن أيب زيد القاواين، ومعونة القـاري لصـحيح  : احلديث، من آثاره
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حيتمل ... ( وال جيوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حااًل: )وقوله"
 (1)".أنه أراد السلم احلال -وهو الظاهر-

. ك وربح ما مل ُيضمن من الربـا هذا وقد عدَّ مجع من أهل العلم بيع ما ال ميل
مـن  ": باب يف: يف مصنفه (1)-رمحه اهلل–ومن ذلك ما أورده ابن أيب شيبة 
قلت لعبد الرمحن بن أيب ): قال (4)عن جماهد "كره أن يأكل ربح ما مل يضمن

ليس  شيٍء (3)فَِّش ال تأكْل: قال ،الربا يل فيه أبواَب جتمُع نا حديريًاْثحدِّ: ليلى
ربح ما مل ُيضـَمن مـن    يث عدَّ التابعيُّ ابن أيب ليلى ح (5).(هعليه ضمان

 .الربا، بل عدَّه َمجَمع أبواِب الربا
أن ما جاء يف األثر من تعليٍل للتحرمِي بالربا متَّسٌق مع تفساه : خالصة ما سبق

من بيع ما ليس عند البائع  -عند من حيّرمه–بالسَّلم احلاّل؛ إذ إن السلم احلال 
ا مل ُيضمن، وذلك مما ُعلِّل حترميه بالربا؛ فيكون السَّلم احلـال هبـذا   وربح م

 .االعتبار من الربا
، هو الربا مبعناه االصطالحي العام، والـذي  "الربا"أن يكون مراده بـ : الرياين _

 . يعين كل معاملة مالية حمّرمة

                                                                                                                         
، وشجرة الّنور الزكّية، (111: )نيل االبتهاج، الّتنبك  ص: مجتهينظر يف تر. هـ848: البخاري، توّفي سنة=

  .(171: )ابن خملوف ص
  (.473 -474/ 4) كفاية الطالب الرباين (1)
أبو بكر عبد اهلل بن حمّمد بن إبراهيم العبسي الكويف املشهور بابن أيب شيبة، اإلمام الَعَلم سـّيد   :ابن أيب شيبة (1)

املصّنف يف : مام أمحد وابن راهويه وابن املديين يف السِّنِّ واملولد واحلفظ، من كتبه املطبوعةاحلّفاظ، من أقران اإل
، (11/ 10)تاري، بغداد، اخلطيب البغدادي : ينظر يف ترمجته. هـ145األحاديث واآلثار، واإلميان، توّفي سنة 

  .(111/ 11)وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب 
جماهد بن َجْبر املّكي، موىل بين خمزوم، تابعي جليل مقرئ عامل بالّتفسا، أخذه عن حـرب  أبو احلّجاج : جماهد (4)

. هـ103، توّفي سنة -مطبوع يف جمّلدين-، من آثاره تفسا القرآن -رضي اهلل عنهما-األّمة عبد اهلل بن عّباس 
  .(338/ 3) ، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب(311/ 5)الّطبقات، ابن سعد : ينظر يف ترمجته

النهاية ". هنى عن ربح ما مل ُيضمن: الربح والزيادة، وهو كقوله: ّفشِّال: "-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن األثا  (3)
  (.391/ 1)يف غريب احلديث واألثر 

(5) (7 /515.)  
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مـن  ، وسلف األمـة  وقد ورد الربا هبذا اإلطالق يف أحاديث املصطفى 
 :ومن أمريلة ذلك. ابة والتابع  ومن تبعهم من فقهاء األمة وعلمائهاالصح

: أنـه قـال   عن النيب  -رضي اهلل عنهما–احلديث الذي رواه ابن عباس 
 .بيع الغرر من الربا فعد  (1)؛ڇالسََّلف يف َحَبل احَلَبلة رباڇ

 إنكم تزعمون أنا ال نعلم أبـواب : )وقول أما املؤمن  عمر بن اخلطاب 
ها، ومن ُرَومصر وُك ريُلمن أن يكون يل ِم إيّل ها أحبُُّمن أكون أعَلَأالربا، وَل

، هو أن يبتاع الذهب بالورق نسـيئاً : ن على أحدْيخَفَي ّنُكال َي موٌرُأ موِراأُل
بيع  فَعدَّ  (1)؛(ّنسلم يف ِسوأن يبتاع الريمرة وهي معصفرة مل تطب، وأن ُي

 .  السلم يف احليوان من الربا كربا النسيئةالريمرة قبل ُبُدوِّ صالحها، و
اهلل يشـمل   مـهُ با الذي حرَّالرِّ: "-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن رجب احلنبلي 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ژ :مه اهلل من املعاوضات، كما قالمما حرَّ املاِل مجيع أكِل

هو : أي م،فهو ربا حرا فهو حالل، وما مل يكن بيعًا فما كان بيعًا (4)،ژ ڤڤ
فدخل يف حترمي الربـا مجيـع أكـل املـال      ؛ة على البيع الذي أحله اهللزياد

م فيه التفاضـل، وربـا   ُرربا الفضل فيما َح :باملعاوضات الباطلة احملرمة، مريل
كاخلمر وامليتة واخلنزير  ؛أ، ومريل أمثان األعيان احملرمةَسالنساء فيما حرم فيه النَّ

كبيـع   ؛فاعة، ومريل العقـود الباطلـة  على الش اهلديِة وِلُبَق واألصنام، ومريُل
رر، وبيع الريمـرة قبـل بـدو    ضاملالمسة واملنابذة، وبيع حبل احلبلة، وبيع ال

                                           
: بـل احلبلـة ص  بيـع ح : البيوع، باب: ، والنسائي يف السنن يف كتاب(37/ 3)رواه اإلمام أمحد يف املسند  (1)

، والشـي،  (197/ 1)، وقد صححه الشي، األلباين يف صـحيح اجلـامع   (380/ 1)، جامع األصول (703)
  .(37/ 3)األرنؤوط يف حتقيقه للمسند 

، واهلندي يف كنز العمال يف (11/ 9)السلف يف احليوان : البيوع، باب: رواه عبدالرزاق يف املصنف يف كتاب (1)
البيوع : ابن أيب شيبة يف املصنف يف كتاب: ، ورواه خمتصرًا(198/ 3) الربا وأحكامه يف: البيوع، باب: كتاب

: البيوع، بـاب : ، والبيهقي يف السنن يف كتاب(110/ 7[ )أي السلم يف احليوان]من كرهه : واألقضية، باب
 .(14/ 1)السلم يف احليوان 

  (.175) :، اآليةلبقرةسورة ا (4)
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وكالم الصـحابة يف   ،ف فيما ال جيوز السلف فيهَلواملخابرة، والسَّ صالحها
  (1)".تسمية ذلك ربا كريا

أوردوه يف سـياق   داللة السياق الذي أورد أهل العلم فيه األثر يف مصنَّفاهتم، حيـث  .1
 . اشتراط األجل يف السلم ووجوب العلم به، ويف مساق نقاش حكم السلم احلاّل

 :ومن أمريلة ذلك
  َوِبِه َقاَل . السََّلِم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوٍم: األثر يف باب -رمحه اهلل–أورد اإلمام البخاري

  (4).َواْلَحَسُن (1)َواأَلْسَوُد، َوَأُبو َسِعيٍد،اْبُن َعبَّاس، 

  السـلم إىل أجـل   : باب: "تعليقًا على عنوان الباب -رمحه اهلل–وقال ابن حجر
  (3)"يشا إىل الرد على من أجاز السلم احلال، وهو قول الشافعية معلوم،

  يف سياق مناقشة حكم مسـألة   -رمحه اهلل–كذلك فقد أورده اإلمام الشوكاين
وكـذلك  . ألنه موقوف عليه هذا ليس حبجة؛: "السلم احلاّل، وأجاب عنه بقوله

السلم مبا : ُيجاب عن قول أيب سعيد الذي علقه البخاري، ووصله عبدالرزاق بلفظ
   (5)".يقوم به السعر ربا، ولكنَّ السلف يف كيل معلوم إىل أجل

    كذلك فقد جاء يف تكملة اجملموع يف سياق مناقشة حكم السلم احلـال، وقـد
  (7)".ليس حبجة ألنه موقوف: "قولهب (1)-رمحه اهلل–أجاب عنه املطيعي 

                                           
  .(451/ 4)فتح الباري  (1)
األسود بن يزيد بن قيس النََّخِعي الكويف، عـامل الكوفـة يف    -أبو عبدالرمحن: ويقال– هو أبو عمرو :األسود (1)

عصره، إمام قدوة، تابعي مشهور من كبار الّتابع ، كان من امُلَخْضَرم  الذين أدركوا اجلاهلّية واإلسالم، توّفي 
  .(50/ 3)، سا أعالم الّنبالء، الّذهيب (144/ 4)ملّزي هتذيب الكمال، ا: ينظر يف ترمجته. هـ75: سنة

  .-تقدَّمت ترمجته– أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصريهو  :احلسن (4)
  (.343/ 3)فتح الباري  (3)
  (.7/ 7)نيل األوطار  (5)
ولد يف املطيعة من أعمال أسيوط،  الفقيه احلنفي، مف  الّديار املصرّية، ،حمّمد خبيت بن حس  املطيعي: املطيعي (1)

: تكملة اجملموع، وإرشاد األّمة إىل أحكام أهل الّذّمة، توّفي سنة: وتعّلم يف األزهر ودّرس فيه، من آثاره املطبوعة
  .(89/ 8)، ومعجم املؤّلف ، كّحالة (50/ 1)األعالم، الّزركلي : ينظر يف ترمجته. هـ1453

  (.199/ 11)تكملة اجملموع، املطيعي  (7)
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 . على سبيل التسليم: الوجه الثاين
السلم واالستصناع بسعر السـوق يـوم   "ُسلَّم بكون األثر يشمل بعموم داللته هذا ولو 
 .ُمَعاَرٌض بأدلٍَّة صحيحة واضحة ، فهو أثر موقوف على صحايّب واجتهاٌد منه "التسليم

رسول جماٌل للرأي واالجتهاد، ومل ينتشر ب  صحابة والراجح يف قول الصحايب فيما هو 
 .ومل ُيعَلم له خمالف أنه ليس حجًَّة ودلياًل ال تسوا خمالفُته اهلل 

يف  -رمحه اهلل–وُحِكي أنه مذهب الشافعي  (1)وقد ُنسب هذا القول جلمهور األصولي ،
  (4).-رمحه اهلل–وهو رواية عن اإلمام أمحد  (1)اجلديد،
 (7)واآلمدي (1)والغزايل (5)وابن احلاجب من املالكية، (3)الكرخي من احلنفية،: َحهوممن رجَّ

رمحـة اهلل علـى   –وغاهـم   (1)والشوكاين، (1)من الشافعية، وأبو اخلطاب من احلنابلة،
 .-اجلميع

                                           
  (.515/ 1)، روضة الناظر، ابن قدامة (1195/ 3)العدة، أبويعلى : ينظر (1)
  (.500: )، التمهيد، اإلسنوي ص(1411/ 1)الربهان، اجلويين : ينظر (1)
/ 1)، روضة الناظر، ابن قدامة (441/ 4)، التمهيد، أبو اخلطاب (1193 -1194/ 3)العدة، أبويعلى : ينظر (4)

  (.314 -311/ 3)لكوكب املنا، ابن النجار ، شرح ا(515
  (.115/ 1)أصول السرخسي : ُينظر (3)
  (.175 -173/ 4)بيان املختصر، األصفهاين : ُينظر (5)

مجال الّدين أبو عمرو عريمان بن عمر بن أيب بكر الكردي األصل املصري الّنشأة والوفاة، فقيه هو : ابن احلاجب
: جامع األّمهات، وخمتصر األلفاظ، والكافية يف الّنحـو، تـوّفي سـنة   : آثارهمالكي، أصويل لغوي حنوي، من 

 .(91/ 1)، والدِّيباج امُلْذِهب، ابن َفْرُحون (113/ 14)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ131
 (.300/ 1)املستصفى : ينظر (1)

د الغزايل الّطوسي الّشافعي، صاحب الّتصانيف والّذكاء حّجة اإلسالم أبو حامد حمّمد بن حمّمد بن حمّم: الغزايل
إحياء علوم الّدين، هتافت الفالسـفة،  : من آثاره واجلدل، الكالم يف ومهر قريبة، ةمّد يف الفقه يف برع املفرط،

ابن ، وطبقات الّشافعّية الكربى، (414/ 18)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ505: توّفي سنة
 .(181/ 1)الّسبكي 

 (.138/ 3)اإلحكام : ينظر (7)
مـن فقهـاء    ،سيف الّدين أبو احلسن علّي بن حمّمد بن سامل الّتغليب اآلمدي، أصويّل متكّلم مصّنف: اآلمدي

 =اإلحكام يف أصول األحكام، ومنتهى: الّشافعّية، تبّحر يف املعقوالت حّتى انتقدت عليه أمور، من آثاره املطبوعة
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قول صحايب إذا كان ما " (4):-رمحه اهلل–يقول عالمة الشام الشي، عبدالقادر ابن بدران 
مريل هذا ليس حبجة؛ فإن اهلل مل يبعث : الذي يظهر أنه احلق... ائل االجتهاد قاله من مس

ومجيع األمة مأمورة . ، وليس لنا إال رسول واحد وكتاب واحدإىل هذه األمة إال نبيها 
إهنا تقوم : فمن قال. باتباع كتابه وُسنَّة نبيه، وال فرق ب  الصحابة ومن بعدهم يف ذلك

غا كتاب اهلل وُسنَّة نبيه وما يرِجع إليهما فقد قال مبا ال يريُبت، وأثبت احلجة يف دين اهلل ب
وال شك أن ... يف هذه الشريعة اإلسالمية ما مل يأمر اهلل به، وهذا أمر عظيم، وَتَقوٌُّل بالغ 

مقام الصُّحبة مقام عظيم، ولكن ذلك يف الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، وهـذا  
يف   رسول اهلل فيه، وال تالزم ب  هذا وب  جعل كل واحد منهم مبنزلة ُمَسلٌَّم ال شك 

  (3)".حجيِّة قوله وإلزام الناس باتباعه؛ فإن ذلك مما مل يأذن اهلل به، وال ثبت عنه فيه
 

                                                                                                                         
، وطبقات الّشـافعّية  (413/ 11)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ141: لّسول، توّفي سنةا=

 .(401/ 9)الكربى، ابن الّسبكي 
 (.445/ 4)التمهيد : ينظر (1)

 ،صاحلًا مفتيًا كانحمفوظ بن أمحد بن احلسن الَكْلَوذاين البغدادي اأَلزِجي، شي، احلنابلة يف عصره، : أبو اخلّطاب
تـوّفي  الّتهذيب يف الفرائض، واالنتصار يف املسائل الكبار، : ، من آثارهات الفريدةصنفاملصاحب  ،عًاوِر عابدًا
/ 18)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (378/ 4)طبقات احلنابلة، ابن أيب يعلى : ينظر يف ترمجته. هـ510: سنة
439). 

  .-رمحه اهلل–ا من املواضع يف ُكُتبه ومصنفاته ، وغاه(7/ 7)نيل األوطار : ُينظر (1)
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الّرحيم بن حمّمد بدران، فقيه أصويل حنبلي عارف باألدب، : بن بدران (4)

ـ 1431: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وشرح روضة الّناظر البن قدامة، توّفي سنة: من آثاره . هـ
  .(194/ 5)، ومعجم املؤّلف ، كّحالة (407/ 7)األعالم، الّزركلي : تهينظر يف ترمج

  (.131 -135: )املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ص (3)
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 :الدليل اخلامس
ال بأس أن ُيسِلف الرَّجُل الرَّجـَل يف  : )أنه قال -رضي اهلل عنهما–عن عبداهلل بن عمر 

  (1)(.عام املوصوف بسعٍر معلوٍم إىل أجل ُمسمَّىالط
 

 :وجه االستدالل
قد اشترط العلم بالسعر عند التعاقد، وهو ما يفتقر إليـه   -رضي اهلل عنهما–أن ابن عمر 

؛ إذ إن حتديد السِّعر فيه يكون مضافًا إىل "السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"
 .املستقبل ال يف جملس العقد

 
 :ملناقشةا

 :ُيناقش االستدالل باألثر بأوجٍه عدة، أبرزها
السلم واالستصناع بسـعر السـوق يـوم    "أن رأس مال السَّلم ومثن االستصناع يف  .1

. تواءم مع ما جاء يف األثريف جملس العقد حااًل، وهو ما يمعلوٌم، بل ومسلم " التسليم
ول جهالة آيلة إىل العلم على وجٍه جمه–واجملهول عند التعاقد إمنا هو مقدار امُلسَلم فيه 

، ومل َيِرد يف األثر ما مينع ذلك؛ وعليه فال داللة يف األثر علـى  -ال ضرر فيه وال ظلم
 ".السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"حترمي 

: -رضـي اهلل عنـهما  –لو ُسلِّم مبا ُذكر يف وجه االستدالل من كون قول ابن عمر  .1
السلم واالستصناع بسـعر السـوق يـوم    " مع ما يشتمل عليه يتناىف( بسعر معلوٍم)

من حتديد مقدار امُلسَلم فيه بناء على سعر الوحدة يف السوق يوم التسـليم،  " التسليم
إن األثـر  : ألن األثر نص على العلم بالسعر، وسعر السوق يوم التسليم جمهول، فُيقال

                                           
/ 1)السـلف يف الطعـام   : البيوع، باب: يف كتاب -برواية أيب مصعب الزهري–رواه اإلمام مالك يف املوطأ  (1)

: ، وينظر(18/ 1)جواز السلف املضمون بالصفة : البيوع، باب: كتاب، والبيهقي يف السنن الكربى يف (437
  .(179/ 4)تغليق التعليق، ابن حجر 
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قد ومل يشترطه، بل ومل َيُنصَّ على حترمي إمنا قرَّر جواز السلم مع العلم بالسعر عند التعا
  (1).ما عداها من ُصَور السلم

أنه اشتراٌط للعلِم ( بسعر معلوٍم: ) م إنه لو ُفرض أن معىن ما جاء يف األثر من قوله  .4
بأن امُلراد بـالعلم   -مبا أجيب عن حديث ابن عباس-بالسعِر يف اجمللس، فُيجاب عنه 

   (1).ة املؤدية للشقاق والنزاع، ال اشتراط مطلق العلمالعلم الذي ينفي اجلهال: هنا
 

 : القول الثاين
علي القره . د.فضيلة الشي، أ: جواز السلم بسعر السوق يوم التسليم، وممن ذهب إىل ذلك

عبـداهلل  . وفضيلة الشـي، د  (3)عبداهلل بن موسى العمار،. د.وفضيلة الشي، أ (4)داغي،
حس  بن عبدالعزيز . وفضيلة الشي، د (1)سف الشبيلي،يو. وفضيلة الشي، د (5)السلمي،

وهو ما توصَّل إليه حبث أمانة اهليئة الشرعية  (7)آل الشي، وفضيلة الشي، إبراهيم اجلربوع،
 .يف مصِرف الراجحي

 

                                           
  (.17: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث : ينظر (1)
  .كما سبق بيانه تفصياًل يف مناقشة الدليل األول (1)
  (.13: )علي القره داغي ص/ د.، أ"عر السوق يوم التسليمالسلم بس"تعقيب على حبث : ينظر (4)
رجحـان   -جليًا–من خالل النظر يف هذه املسألة وأصوهلا، والفروع املشاهبة هلا يتضح : "-حفظه اهلل–يقول  (3)

  (.11: )عبداهلل العمار ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث ". القول جبوازها وصحتها
  (.35: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"مناقشات : ُينظر (5)
  .(15: )يوسف الشبيلي ص/ املراحبة بربٍح متغيِّر، د: ينظر (1)
  (.10: )حس  آل الشي،، وإبراهيم اجلربوع ص/ السلم بسعر السوق، د: ينظر (7)
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 :أدلة القول الثاين
 

 :الدليل األول
مل َيِرد دليل صحيح األصل يف العادات واملعامالت والعقود والشروط الصِّحَّة واإلباحة، ما 

  (1).على التحرمي واملنع
عقٌد صـحيٌح  " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"وبناء على هذا األصل فإن 

 .جائُز؛ إذ مل َيِرد دليل يدل على منعه وحترميه، وينقله عن اإلباحة
يه األدلة فهذا الدليل األصل الذي تواردت عل: "علي القره داغي. د.يقول فضيلة الشي، أ

على صحة هذه الصـيغة، وأن  [ شي، اإلسالم ابن تيمية: أي]املعتربة من أهم أدلة الشي، 
ومل أجد مـع طـول    واإلتيان بدليٍل خاص على ُحرمتها،املخالف عليه إثبات العكس، 

–البحث يف ُكُتب الصحاح والسنن دلياًل مينع الصيغة امُلجازة من شي، اإلسالم ابن تيمية 
  (1)".-رمحه اهلل

 
 :مناقشة

السـلم  "-من املتَّفق عليه أن األصل يف العقود اإلباحة والصِّحة، إال أن هـذه الصـيغة   
قد انتقلت عنه بدليٍل، وهو خمالفتها ما جاء يف  -"واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم

                                           
اخلطأ الرابع هلـم  ": إذ يقول -رمحه اهلل-اإلمام ابن قيِّم اجلوزية وهذا هو مذهب مجهور العلماء كما نسبه هلم  (1)

اعتقادهم أن عقود املسلم  وشروطهم ومعامالهتم كلها على البطالن حىت يقوم دليٌل علـى  [ أي لنفاة الِقياس]
اًا من الصحة، فإذا مل يقم عندهم دليٌل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطالنه، فأفسدوا بذلك كري

ومجهور الفقهاء على خالفه، وأن . معامالت الناس وعقودهم وشروطهم بال برهان من اهلل، بناًء على هذا األصل
وهذا القول هو الصحيح؛ فـإن احلكـم   . األصل يف العقود والشروط الصحة إال ما أبطله الشارع أو هنى عنه

 ما حرمه اهلل ورسوله، وال تأثيم إال ما أ م اهلل ورسوله به ببطالهنا حكٌم بالتحرمي والتأثيم، ومعلوم أنه ال حرام إال
فاعله، كما أنه ال واجب إال ما أوجبه اهلل، وال حرام إال ما حرمه اهلل، وال دينًا إال ما شرعه اهلل، فاألصـل يف  

على البطالن العبادات البطالن حىت يقوم دليل على األمر، واألصل يف العقود واملعامالت الصحة حىت يقوم دليل 
  (. 107/ 4)إعالم املوقع  ". والتحرمي

  (.10: )علي القره داغي ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث  (1)
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د من اشتراط العلم مبقدار امُلسَلم فيه يف جملس العق -رضي اهلل عنهما–حديث ابن عباس 
،  م إن يف عدم حتديد مقدار امُلسَلم فيـه يف  -(1).."فْلُيْسِلم يف كيٍل معلوم ووزٍن معلوم"–

  (1).جملس العقد جهالٌة وغرر، والغرر أحد األصول ال  َيرِجع إليها حترمي العقود
 

 :إجابة عن املناقشة
رضي –باس ليس فيه خمالفة حلديث ابن ع" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"

، إذ إن العلم امُلشترط يف احلديث ليس العلم امُلطلق، بل العلم الـذي ينفـي   -اهلل عنهما
وهذا القدر املطلوب من العلم متحقٌق  (4)اجلهالة الفاحشة والغرر املؤدي للشقاق والنزاع،

 . يف هذه الصيغة
، فإنه "يوم التسليمالسلم واالستصناع بسعر السوق "كما إن ما ادُّعي ُوجوُده من غرٍر يف 

ليس من قبيل الغرر واجلهالة املؤثِّرين، فاجلهالة يف هذه الصيغة آيلٌة إىل  -يف حقيقة األمر–
العلم على وجٍه ليس فيه ظلٌم وال ضرٌر وال أكٌل للماِل بالباطِل بـربِح أحـد الطـرف     

ل فإهنـا غـا   وخسارة اآلخر مما يؤدي للنزاع والشقاق، وُكلُّ جهالة وغرر من هذا القبي
   (3).مؤثرة

باقية على أصل اإلباحة " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"وعليه فقد تبيَّن أن 
 .لعدم وجود دليل صحيح ينقلها عن األصل

 

                                           
  .سبق خترجيه (1)
  (.11: )علي الندوي ص/ عقد السلم بالنظر إىل سعر السوق يوم تسليم املبيع، د: ينظر (1)
  . يف مناقشة أدلة القول األول فلُيراَجع إن شئتكما سبق بيان ذلك تفصياًل (4)
ضمن مباحث الفصل األول من الباب األول من " ضوابط الغرر املؤثر يف عقود املعاوضات املالية: "مطلب: ينظر (3)

  .هذه الرسالة
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 :الدليل الثاين
تمِر املديَنَة َوُهْم ُيْسِلُفوَن بـال   َقِدَم النيب: قال -اهلل عنهما رضي-ابِن َعبَّاس  عبداهلل َعن

ففي كيٍل معلوٍم ووزٍن معلوٍم، إىل أجـل   ،من أْسَلَف يف شيءڇ: السنتِ  والريالث، فقال
     (1).ڇمعلوم

 
 :وجه االستدالل

إال إن . بالعلم مبقدار امُلسَلم فيه وِبَأَجِل تسليِمه، وسوَّى بينهما يف ذلك رسول اهلل أمر 
علم النايف للجهالة الفاحشة والغرر اآليلة العلم امُلشتَرط يف احلديث ليس مطلق العلم، بل ال

 .إىل الشقاق والنزاع ملا فيها من ُظلٍم أو ضرر أو أكٍل ألموال الناس بالباطل
وإنَّ مما يؤكِّد هذا الفهم ملفهوم الِعلم امُلشَتَرط حتِقيُقُه يف مقدار امُلسَلم فيه وأجِل تسليِمه، 

ئِل والفروِع ال  مل يتحقق فيها مطلق العلم ما قرره بعض الفقهاء من جواز مجلٍة من املسا
مبقدار امُلسَلم فيه أو أجِل تسليِمِه يف جملس العقد، ولكنه آيل إىل العلم على وجٍه غَا مؤدٍّ 

السـلم واالستصـناع   "هذا هو الوجه الذي جيتمع فيه  ،للشقاق والنزاع فأجازوها لذلك
 .  مع هذه الفروع" بسعر السوق يوم التسليم

 :أمريلة هذه الفروع واملسائلومن 

                                           
  .سبق خترجيه (1)
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  على وجه السَّلم (1)بيع االستجرار: أواًل
وذلك بأن يدفع املشتري الريمن يف جملس العقد يف سلعة موصوفة يف الذمة، َيأُخُذها شـيئًا  

يف -فشيئًا من البائع دون حتديِد آجاِل ذلك، ودون حتديِد الِكمِّيِة اإلمجاليِة للُمسَلم فيـه  
 :ما سيأيت بيانهك -بعض الصُّور

  م  ،أن يضع الرجل عند الرجـل درمهـاً  بوال بأس : "-رمحه اهلل–يقول اإلمام مالك 
   (1)".سلعة معلومٍة معلوٍم ٍرْسِكأو ِب أو بريلٍث ٍعمنه برْب يأخُذ

ن الرجل جيوز له أن يضع عند أ ،وهذا كما قال: "معلِّقًا عليه -رمحه اهلل–قال الباجي 
منه ببعضه ما شاء، ويترك عنده الباقي، وذلك يكون على ثالثة ، ويأخذ الرجل درمهًا

أو كذا وكذا من  ،آخذ به منك كذا وكذا من التمر :أن يقول له :والرياين ... ،أوجه
 ويترك ذلـك حـاالًّ   ،ما ها قدرًار مثَن، ويقدِّمامعه فيه سلعة  ُردَِّقأو غا ذلك ُي ،اللنب

   (4)".فهذا جائز ،ما أو يؤقت له وقتًا ،يأخذه مىت شاء
جتويزه دفع الريمن مقدَّمًا،  -رمحه اهلل–يتب  من كالم إمام دار اهلجرة مالك بن أنس 

كمـا  –على أن يأخذ من البائع سلعًة موصوفًة يف الذِّمة على آجاٍل خمتلفٍة غِا حمدَّدٍة 
 ،  م إن-"يأخذه مىت شاء: "نص على ذلك الباجي يف شرحه لكالم اإلمام مالك بقوله

مقدار ما يأخذه من السِّلعة يف كل مرَّة غا حمدٍَّد عند دفع الريمن؛ إذ إنه قد يأخذ مرًَّة 
 .ما يوازي ربع درهٍم من اللحم ويف أخرى ُعْشر درهم وقد يأخذ بالدرهم كاماًل

                                           
قبل بدء األخذ، وقد يكون بريمٍن مـؤخر،  وقد يكون بريمٍن ُمَقدٍَّم . أخذ األشياء مرًَّة بعد مرة" :بيع االستجرار (1)

إحدى فقرات الفتاوى والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الريانية ". ويف احلال  كليهما َتِتمُّ احملاسبُة َبعَد ذلك
 (.511: )ص أعمال الندوة الفقهية الريالرية لبيت التمويل الكوي : املطبوعة ضمن كتاب. لبيت التمويل الكوي 

، حتفـة  (434 -431/ 1)، املنتقى شرح املوطأ، البـاجي  (44 -41/ 7)د احملتار على الدر املختار ر: ينظر
املوسوعة الفقهية الكويتيـة   ،(407/ 4)، شرح منتهى اإلرادات، البهويت (117/ 3)احملتاج، ابن حجر اهليتمي 

(8 /34.) 
  (.454/ 1" )ية أيب مصعب الزهريبروا"املوطأ : ، وينظر(177/ 1" )برواية حيىي الليريي"املوطأ  (1)
، أوجز املسالك إىل موطأ مالك، (15/ 10)االستذكار، ابن عبدالرب : ، وينظر(434/ 1)املنتقى شرح املوطأ  (4)

  (.117 -111/ 11)الكاندهلوي 
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هذا وإن كانت هذه الصُّورة ال َيُعدُّها املالكيَّة من السََّلِم إال أنه بيٌع على صورة السلم 
وِمح يف حتديد أجله، وعدد أقساطه، ومقدار ما يأخذه من السلعة يف كل قسٍط أو ُتُس

 .  يف كلِّ مرة، للحاجة، وألن الغرر يف ذلك يسٌا ال يؤدي للشقاق والنزاع عادة
  (1):قـال األثـرم  : "ما َنصُّه -رمحه اهلل–ونقل موفق الدين ابن قدامة عن اإلمام أمحد 

ـ  ل، فيأخُذؤَكُي الدراهم يف الشيِء جِلإىل الرَّ يدفُع الرجُل: قلت أليب عبد اهلل  لَّمنه ُك
 م . ال بأس: قال .نعم: ؟ فقلتعلى معىن السلم إذًا: ؟ فقالشيئًا من تلك السلعِة يوٍم
قد  من حلٍم رطاًل يوٍم على أن يأخذ منه كلَّ يناَرالقصاب، يعطيه الدِّ جِلالرَّ ريُلِم: قال

  (1)".وهبذا قال مالك ،وصفه
  ُهيأخـذُ  سٍلوَع ٍزْبوُخ كلحٍم يف شيٍء َمسِلصح أن ُييو: "-رمحه اهلل–ويقول البهويت 

 ،إليـه  احلاجِة لدعاِء ؛ال أو قسٍط مثن كلِّ َنبيَّ أي سواًء ،مطلقًا معلومًا جزءًا يوٍم كلَّ
ـ  للمقبوِض جعُلوال َي ،ِنَمالباقي رجع بقسطه من الريَّ َرذََّعوَت البعَض َضَبومىت َق  اًلفض

  (4)".ويةعلى أجزائه بالسَّ مُنالريَّ َطسُِّقَف ،األجزاء متماثُل واحٌد ه مبيٌعّنأَل ؛على الباقي
ويكاد يكون جلّيًا من الرواية املنقولة عن اإلمام أمحد أن املشتري ُيسِلم إىل البـائع  "

أن املسَلم  مبلغًا حمدَّدًا يف شيء معلوٍم، ويأخذ كل يوم مقدارًا معلومًا، وُيفَهم من ذلك
 .فيه امُلَحدَّد وقت العقد ُيستوىف على مدى األيام بقدر ما يساوي املبلغ املدفوع

ويتضح من النص الرياين أيضًا أن امَلبيع وهو املسَلم فيه مقسٌَّط يف أيام، ففي املسـألت   
وُيفَهم من ذلك أن مـا   بيع يتحدد يوميًا حسب سعر السوق،مجيعًا مثن اجلزء من امل

 العبارت  يتفق مع صورة املسألة املطروحة للبحث من ناحية الرُّجوع إىل سعر ورد يف
 (3)".السوق يوم َتَسلُّم السلعة املسَلم فيها

                                           
أحد أشهر أبو بكر أمحد بن حمّمد بن هاىنء الّطائي األثرم، إمام حافظ عاّلمة، ذو تيقّظ عجيب، كان : األثرم (1)

: مسائل اإلمام أمحد، والّناس، واملنسو  يف احلـديث، تـوّفي سـنة   : تالميذ اإلمام أمحد بن حنبل، من آثاره
 .(384/ 11)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (111/ 1)طبقات احلنابلة، ابن أيب يعلى : ينظر يف ترمجته. هـ111

  (.318/ 1)املغين  (1)
  (.407 /4)شرح منتهى اإلرادات  (4)
  (.14: )السلم بسعر السوق يوم التسليم، أمانة اهليئة الشرعية ص (3)
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 السَّلم إىل احلصاد واجلذاذ وقدوم احلاج : ثانيًا

ذهب مجٌع من أهل العلم إىل جتويز السلم إىل احلصاد أو اجلذاذ أو قدوم احلاّج وحنِوهـا،  
ورجـح جـوازه اإلمـام     (1)واإلمام أمحد يف روايـة،  (1)جاز ذلك اإلمام مالك،وممن أ

ورأى شي، اإلسالم ابن تيمية رجحان تأجيل الديون إىل احلصاد واجلـذاذ   (4).الشوكاين
   (3).وما أشبهه

: قالـت  -رضي اهلل عنـها –ما روته أم املؤمن  عائشة : وُيسَتَدلُّ جلواز ذلك بأدلة، منها
وقدم  ،ال عليهُقق فيهما َثِرَعوكان إذا جلس َف (5)،ُبْرَدْيِن ِقْطِريَّْين ول اهلل رسكان على )

 ،لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثـوب  إىل امليسـرة   :فقلت ،مامن الش لفالن اليهودي بزٌّ
 . احلديث (1)...(فأرسل إليه

إىل –َد التعاقـد  إىل أجٍل غِا معلوٍم عن -اشترى بريمن آجل–قد استدان  وفيه أن النيب 
، ولكنه يؤول إىل العلم، فدّل على جواز السلم إىل احلصاد واجلذاذ وقدوم احلاج -ميسرة

 .وغاها مما يؤول إىل العلم على وجٍه ال يؤدي إىل الشقاق والنزاع
السلم على سلعة يؤول مقدارها إىل العلم مبعرفة سـعر مـا   : وعليه فيكون مريله يف اجلواز

السلم واالستصناع بسعر السوق يـوم  : "أي–يف السوق يوم التسليم  تباع به من ِوحدة
قد سوَّى ب  اشتراط العلم باألجل واشتراط العلم مبقدار  رسول اهلل ؛ إذ إن -"التسليم

                                           
  (.943/ 1)، القبس يف شرح موطأ مالك ابن أنس، ابن العريب (401/ 1)املنتقى شرح املوطأ، الباجي : ينظر (1)
  (.100 -88/ 5)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (1)
  (.7/ 7)نيل األوطار : ينظر (4)
  (.51/ 18)جمموع الفتاوى : ينظر (3)
 . أْعالم فيها بعض اخلشونة فيه ُحْمرة وله الرييابمن  نوٌع: نْييَِّرْطِق ِنْيَدْرُب (5)

  (.90/ 3)النهاية يف فريب احلديث، ابن األثا : ينظر
رخصـة يف  ما جاء يف ال: البيوع، باب: ، والترمذي يف السنن يف كتاب(70/ 31)رواه اإلمام أمحد يف املسند  (1)

، (705: )البيع إىل األجل املعلوم ص: البيوع، باب: ، والنسائي يف السنن يف كتاب(508/ 4)الشراء إىل أجل 
  .-واللفظ للنسائي–( 18/ 1)البيوع : واحلاكم يف املستدرك يف كتاب
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املسلم فيه يف حديث ابن عباس، فكان حكمهما واحد يف جواز ما يؤول إىل العلم منهما 
 . على وجٍه ال يؤدي إىل الشقاق والنزاع

 
  :ثالثًا

من جواز السَّلم يف ِسلعٍة ُمَؤجٌَّل تسليمها إىل بلـٍد   -رمحه اهلل–ما ذهب إليه اإلمام مالك 
 .آخر مسّمى، ولكن دون حتديد مقدار األجل

وانفرد مالك عن مجيع العلماء مبسألٍة يف األجل، " (1):-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن العريب  
بلٍد، يف طعاٍم، يف بَلٍد آخَر يسميه وال يذكر األجل، وتكون  جيوز أن ُيسِلم إليه يف: فقال

  (1)".مسافة ما ب  البلدين أجاًل
أجازها لكون اجلهالة يف ذلك يساة، مع كوهنا آيلـًة إىل   -رمحه اهلل–ولعل اإلمام مالك 

 .العلم على وجٍه غا مؤدٍّ للشقاق والنزاع
 

بيع االستجرار على صيغة السلم، والسلم –هذا ومن خالل استعراض هذه املسائل الريالث 
، -إىل احلصاد واجلذاذ وحنوه، والسلم يف شيء يستلمه يف بلد آخر دون حتديـد األجـل  

وِذكر من أجازها من الفقهاء، وَطَرفًا من كالمهم حول ذلك، يتب  به أن ما جاء مـن  
رضي اهلل –عباس  اشتراٍط للعلم باملسلم فيه ومقداره وأجل تسليمه الوارد يف حديث ابن

 . ، إمنا املراد به العلم النايف للشقاق والنزاع ال مطلق العلم-عنهما
؛ إذ إن "السلم واالستصناع بسعر السوق يـوم التسـليم  "وهذا احلدُّ من العلم متحقٌِّق يف 

يؤول إىل العلم بناًء على سعرها يف السوق يوم  -امُلسلم فيه، أو املسَتصَنع-مقدار السلعة 

                                           
املشهور بابن العريب، من أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد املعافري اإلشبيلي األندلسي، القاضي : ابن العريب (1)

أحكام القرآن، واملسـالك  : أشهر علماء املالكّية الذين ارحتلوا إىل املشرق، إماٌم عالَّمٌة حافٌظ ذو تصانيف، منها
، (187/ 10)سا أعالم الّنـبالء، الـّذهيب   : ينظر يف ترمجته. هـ534: شرح موّطأ اإلمام مالك، توّفي سنة

  .(151/ 1)ُحون والدِّيباج امُلذهب، ابن َفْر
/ 1)املسالك يف شرح موطأ مالك، ابـن العـريب   : ، وينظر(943/ 1)القبس يف شرح موطأ مالك ابن أنس  (1)

114.)  
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يم، على وجٍه ال ظلم فيه وال ضرر وال أكٍل ألموال الناس بالباطل مما مينع أيلولتـه  التسل
من أدلـة جـواز    -رضي اهلل عنهما–وبذلك يكون حديث ابن عباس . للشقاق والنزاع

 .  ال أدلة حترميه" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"
 

 :مناقشة
 :جٍه عدة، أمههاناقش أصحاب القول األول هذا الدليل بأو

فال يصح االستدالل به علـى جـواز    -رمحه اهلل–أما ما رواه األثرم عن اإلمام أمحد  .1
؛ إذ إن الصورة ال  أجازها اإلمام أمحد "السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"
يعطيه الدينار على : "حيث قال-مقدار امُلسلم فيه حمدٌَّد فيها عند التعاقد  -رمحه اهلل–

السلم واالستصناع بسعر السوق "، وذلك خبالف -"أن يأخذ كلَّ يوٍم رطاًل من حلم
جمهولٌة عند التعاقد، وبينهما  -املسَلم فيها أو املسَتصَنَعة–فمقدار السلعة " يوم التسليم

 .بون

 
 :إجابة عن املناقشة

الرطل من حتديد ب -رمحه اهلل–جياب عن ذلك بأن ما جاء يف نصِّ كالم اإلمام أمحد 
 . من اللحم، فهو حتديٌد لكميِة كلِّ قسٍط ال حتديٌد إلمجايل مقدار اللحم املسَلم فيه

يأخذ يف كلِّ يوٍم رطاًل من اللحم بسعره يف السـوق يـوم    -املشتري– م إن املسِلَم 
األخذ؛ وذلك يعين أنه قد يأخذ رطَل اللحم يف يوٍم بدرهٍم ويومًا بأربعة دراهم ويومًا 

م، وهو ما يترتب عليه جهالة إمجايل مقدار اللحم امُلسَلم فيه، وكـذلك  بنصِف دره
، ويترتـب علـى   -أو عدد األيام ال  حيق له فيها أخذ اللحم–جهالة عدد األقساط 
 .ذلك جهالة أجل السلم

قد مجعت جهالة أجل  -رمحه اهلل–وبذلك يتب  أن الصورة ال  أجازها اإلمام أمحد 
السـلم  "األقساط، وجهالة إمجايل مقدار املسَلم فيه؛ وعليه فـالتسليم، وجهالة عدد 
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أوىل باجلواز؛ للعلم فيـه باألجـل، وعـدد    " واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم
  (1).األقساط إن كان مقسطًا

 
 (1)رواه حرمى عن عمارة،: )أما التأجيل إىل امليسرة، فإن احلديث قال عنه ابن املنذر" .1

فأخاف أن يكون من غفالته إذ مل : ، وهو صدوق، قال ابن املنذرفيه غفلة: قال أمحد
وحده على جواز  (4)وهلذا مل يأخذ به مجهور الفقهاء، واحتج به ابن حزم(. ُيتاَبع عليه

  (3)".التأجيل إىل امليسرة
 

 :إجابة عن املناقشة
فيمـا  -نذر بن املا لََّعَأ: "أما تضعيف ابن املنذر للحديث فقد أجاب عنه ابن حجر بقوله

إنـه رواه عـن    :وقال ،بن عمارة ىعائشة حبرم حديَث -يف الشامل (5)نقله بن الصباا
وهذا  :بن املنذراقال  .إال أن فيه غفلة ،إنه صدوٌق :وقد قال فيه أمحد بن حنبل (1)،شعبة

                                           
، السلم بسعر السوق يوم (14: )علي القره داغي ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث  (1)

  (.14: )التسليم، أمانة اهليئة الشرعية ص
بن أيب حفصة العتكي موالهم البصري، من رواة احلديث، عدَّه اإلمام حيىي بن مع   َحرميُّ بن ُعمارةأبو َرْوح  (1)

احلافظان علّي بن املديين وأبو حفص الفاّلس، روى له اجلماعة سوى الّترمذي، : صدوقًا، من أشهر من أخذ عنه
  .(37/ 5)، وتاري، اإلسالم، الّذهيب (551/ 5)ملّزي هتذيب الكمال، ا: ينظر يف ترمجته. هـ101توّفي سنة 

 ذو ،األوحـد  البحـر أبو حمّمد علّي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب، إمام الّظاهرّية، : حزم ابن (4)
: تهينظر يف ترمج. هـ351: توّفي سنة، لَحهواء والنِّاألل يف امللل وَصالِفاحملّلى، و: ، من آثارهواملعارف الفنون

  .(180/ 19)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (109)جذوة املقتبس، احلميدي 
  (.7: )الصديق الضرير ص/ د.، أ"السلم بسعر السوق يوم التسليم"تعقيب على حبث  (3)
فعّية يف أبو نصر عبد السيِّد بن حمّمد بن عبد الواحد البغدادي املعروف بابن الصَّبَّاا، مف  الّشـا  :ابن الصباغ (5)

فتاوى مجعها ابن أخيه القاضي أبو منصور، والّشامل يف فـروع  : عصره، كانت الّرحلة إليه يف زمانه، من آثاره
، وطبقـات الّشـافعّية   (313/ 19)سا أعالم الّنبالء، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ377الّشافعّية، توّفي سنة 
  .(111/ 5)الكربى، ابن الّسبكي 

الواسطي  ّم البصري، اإلمام احلـافظ   -موالهم-بسطام شعبة بن احلّجاج بن الَوْرد العتكي األزدي أبو  :شعبة (1)
 =احلّجة أما املؤمن  يف احلديث، كان من أوعية العلم ال يتقّدمه يف احلديث أحد يف زمانه، عامُل أهل البصـرةِ 
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ـ َفوهذا يف احلقيقة من َغ. انتهى .فأخاف أن يكون من غفالته ،ع عليهاَبَتم ُيَل  ،لالت املعلِّ
عـن   ،إمنا رواه شعبة عـن والـده عمـارة    ،بل مل نره من روايته ى،ومل ينفرد به حرم

  (3)".(4)والبيهقي (1)ه الترمذيَنبيَّ .حاضرا يف اجمللس ىوكان حرم (1)،عكرمة
 (5)اإلمام الترمذي،: وقد صحح احلديث مجٌع من احملقِّق  من املتقدم  واملتأخرين، ومنهم

رمحة اهلل على – (9)والشي، األلباين (7)واحلافظ ابن حجر، (1)بوري،واإلمام احلاكم النيسا
 .-اجلميع

 
 

                                                                                                                         
، وسا أعالم الّنـبالء،  (378/ 11)ي هتذيب الكمال، املّز: ينظر يف ترمجته. هـ110وشيخها، توّفي سنة =

  .(101/ 7)الّذهيب 
، -رضي اهلل عنـهما -أبو عبد اهلل عكرمة بن عبد اهلل اهلامشي القرشي املدين، موىل عبد اهلل بن عّباس  :عكرمة (1)

ـ : ينظر يف ترمجته. هـ105أصله من َبْرَبر املغرب، كان من أعلم الّناس بالّتفسا واملغازي، توّفي سنة  ذيب هت
  .(11/ 5)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (113/ 10)الكمال، املّزي 

 بن َةاَرَمُع عن أيضًا شعبُة رواه وقد. صحيح غريٌب حسٌن حديٌث عائشة حديث: "-رمحه اهلل–الترمذي  قال (1)
 هذا عن يومًا شعبُة لِئُس :يقول يالطيالس داود أبا مسعت :يقول يالبصر فراس بن حممد ومسعت قال. حفصة أىب

 يف وحرمـى  :قال. رأسه لوافتقبِّ حفصة أىب بن عمارة بن حرمى إىل تقوموا حىت أحدثكم ُتلْس :فقال احلديث
  (.510 -508/ 4)سنن الترمذي ". احلديث هبذا إعجابًا يأ :عيسى أبو قال. القوم

ناشر مذهب  ،اإلمام احلافظ الفقيه ،أبو بكر أمحد بن احلس  بن علي اخلسروجردي البيهقي الّشافعي: البيهقي (4)
ينظر  .هـ359اإلمام الّشافعي، وصاحب الّتصانيف الّنفيسة، كالّسنن الكربى، ومعرفة الّسنن واآلثار، توّفي سنة 

  .(114/ 19)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (75/ 1)وفيات األعيان، ابن خّلكان : يف ترمجته
  (.1918/ 3)التلخيص احلبا  (3)
  (.510 -508/ 4)سنن الترمذي : ينظر (5)
 (.40 -18/ 1)املستدرك : ينظر (1)

أبو عبد اهلل حمّمد بن عبد اهلل بن محدويه الّنيسابوري املشهور باحلاكم، من أئمة احلديث املكريرين فيه من : احلاكم
ح ، ومعرفـة علـوم   املستدرك على الّصحي: الّتصنيف، مولده ووفاته بنيسابور، وله مصنفات مشهورة، منها

، وسا أعالم الّنـبالء،  (190/ 3)وفيات األعيان، ابن خّلكان : ينظر يف ترمجته. هـ305احلديث، توّفي سنة 
  (111/ 17)الّذهيب 

  (.1918/ 3)التلخيص احلبا : ينظر (7)
  (.8-9/ 1( )1114: )صحيح سنن الترمذي، حديث رقم: ينظر (9)
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 القياس على جواز البيع بالسعر: الدليل الثالث
على جواز السلم بسعر السوق  -رمحه اهلل–إن أبرز ما استدل به شي، اإلسالم ابن تيمية 

مـا   أن يبيعه بسعِر ذا مبنزلِةه ُرْدَقَو: "يوم التسليم، القياس على البيع بالسعر، حيث قال
وقـد تنـازع    .غرارة لِّيف ُك درهٍم ، أو نقِصغرارٍة يف كلِّ درهٍم ه الناس، أو بزيادِةيبيُع

هـذا   يف الـدليل أنَّ  الناس يف جواز البيع بالسعر، وفيه قوالن يف مذهب أمحد، واألظهُر
ريل، امِل لرددناهم إىل قيمِة هذا العقِد مريُل َلبِطألنه لو ُأ؛ ٌرْدوال َغ ٌرْظ، وأنه ليس فيه َحجائٌز
والصواب يف مريل هذا العقد  .مل يتراضيا هبا مريٍل ىل من قيمِةْوال  تراضوا هبا َأ ريِلامِل فقيمُة
  (1)."إن ذلك ال يلزم، فإذا تراضيا به جاز: ، ومنهم من قال…الزٌم صحيٌح هأن

واختاره شي، اإلسـالم   (4)رواية،واإلمام أمحد يف  (1)وقد ذهب الشافعية يف وجٍه عندهم،
إىل جواز البيـع بسـعر    -رمحة اهلل على اجلميع–وتلميذه ابن قيِّم اجلوزية  (3)ابن تيمية،

 .  السوق، أو البيع مبا يبيع به الناس
اختلف الفقهاء يف جواز البيع مبا ينقطع به السعر من غـا  " :-رمحه اهلل– ابن القيم يقول

وهو الصواب املقطوع -: والقول الرياين ،... فمنعه األكريرون ...تقدير الريمن وقت العقد، 
 ر، وهو منصوُصْعمبا ينقطع به السِّ البيِع جواُز -ٍرْصوِم صٍربه، وهو عمل الناس يف كل َع

 :هو أطيب لقلب املشتري من املساومة، يقول :اإلمام أمحد، واختاره شيخنا، ومسعته يقول
والذين مينعون من  :-رمحه اهلل ورضي عنه– قال .به غاي مبا يأخُذ آخُذ ،يل أسوة بالناس

ه وال رسوِل وال سنِة تعاىل اهلِل بل هم واقعون فيه، وليس يف كتاِب ،هُكذلك ال ميكنهم تْر
  (5)."مهما حيرِّ صحيٍح وال قياٍس صاحٍب وال قوِل األمِة إمجاِع

                                           
  (.447 -441: )رابعة صجامع املسائل، اجملموعة ال (1)
  (.303/ 8)اجملموع، النووي : ُينظر (1)
  (.410/ 3)اإلنصاف : ينظر (4)
وقد نصر هذا القول واستدل له، وأجاب عن أدلة احملرِّم  تفصياًل يف مواضع عدة من كُتبه، منها على سـبيل   (3)

  (.435 -433/ 18)، جمموع الفتاوى (174 -171)، (115 -113: )نظرية العقد ص: املريال
  .(301 /5)إعالم املوقع   (5)
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على  أمحُد صَّاملريل، وقد َن بريمِن ٌعالبيع مبا ينقطع به السعر هو بي" :-رمحه اهلل–قال أيضًا و
جتري جمرى الضرورة، ومـا   إىل هذه املسألِة الناِس فحاجُة …عليه ِةمَّاأُل ُلَموَع ،هجواِز

   (1)."َةمنه ألبتَّ باملنِع رُعالشَّ كان هكذا ال جييُء
 

 وجه االستشهاد بقول من أجاز البيع بسعر السوق
بالريمن وقت التعاقـد؛ ألهنـا    -أو أحدمها-العاقدين  أجاز الفقهاء البيع بالسِّعر مع جهل

جهاَلٌة آِيَلٌة إىل العلم على وْجٍه ال ُيفضي إىل الشقاق والنَّزاع، وذلك التفاق العاقدين على 
أو السِّعر الذي يتبايع بـه  –الرجوع إىل ِمعياٍر ُمحدٍَّد معلوٍم يف نفسه، وهو سعر السوق 

هذا املعيار الذي يؤول جبهالة الريمن إىل العلم على وجٍه ، وعليه فإن تراضيهما على -الناس
ليس فيه مقامرٌة وال ُظلٌم وال ضرٌر وال أْكٌل ألمواِل الناِس بالباطِل ُمَحقٌِّق لركِن البيِع وهو 

 .التراضي
السلم واالستصناع بسـعر السـوق يـوم    "وبذلك يتبيَّن وجه الشَّبه ب  البيع بالسِّعر و

، -الـريمن أو املـريمن  – منهما مشتمٌل على جهالٍة يف املعقود عليـه  ، إذ إن كاًل"التسليم
ولكنها جهالة غا مؤثرة، لكوهنا آيلًة إىل العلِم على وجٍه غا مؤدٍّ للشقاق والنزاع لعـدم  

 . اشتماله على مقامرٍة وال ُظلٍم وال ضرٍر وال أْكٍل ألمواِل الناِس بالباطِل
حٌد، وهو ِسْعُر السُّوِق يوَم قبِض املبيع؛ فالبيع بالسِّـعر   م إن معيار رفع اجلهالة فيهما وا

السلم "، ويف -وهو يوم التعاقد–ُيَحدَّد فيه الريَّمُن بناًء على سعر السوق يوم قبض السِّلعة 
ُيَحدَُّد مقدار السلعة بناًء على سعرها يف السُّـوق  " واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم

    (1).هالة املفضية إىل النِّزاعيوم قبضها، وبه تنتفي اجل
 

 :مناقشة
 :ناقش املانعون استدالل اجمليزين بالقياس على البيع بالسعر بأوُجٍه ِعدَّة، أبرزها

                                           
  .(1415 /3) بدائع الفوائد (1)
  (.13 -14، 10: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث : ينظر (1)
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علـى البيـع بسـعر    " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"ال يصحُّ قياس  .1
السـلم  "نما اجملهول يف السوق، ألن اجملهول يف البيع بالسعر إمنا هو الريمن ال املريمن، بي

 (1).-امُلسَلم فيه أو املسَتصَنع–إمنا هو املريَمن " واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم

 
 :إجابة عن املناقشة

كـالبيِع واإلجـارِة والسـلِم    –إن من املعلوم واملقرر أن عقود املعاوضات املاليـة  
عقود عليه فيها على حدٍّ سواء قد اشُتِرط حتقق العلم وانتفاء اجلهالة يف امل-واالستصناع

 .-الريمن واملريمن مجيعًا-

اجملهوِل عند التعاقد اآليل إىل العلـم يف السـلم    -امُلسَلم فيه–وعليه فإن قياس املريمِن 
بسعر السوق يوم التسليم، على الريمن اجملهول عند التعاقد اآليل إىل العلـم يف البيـع   

مع كوهنما  -ملعقود عليه، أو الريمن واملريمنا–: بالسعر، قياٌس صحيٌح؛ إذ إن الِعَوض 
مما ُيشَترط العلم به عند العقد يف البيوع، إال أن هات  الصورت  قد ترجح جوازمها؛ 
لكون اجلهالة فيهما تؤول إىل العلم على وجٍه ليس فيه ِربٌح ألحد العاِقدين وخسـارة  

 .اآلخر املؤدي للشقاق والنزاع

 

على البيع بالسعر أو مبا يبيع به " عر السوق يوم التسليمالسلم واالستصناع بس"قياس  .1
الناس قياٌس مع الفارق؛ إذ إن البيع بالسعر إمنا ُيراد به سعر السوق عند التعاقد ال سعر 

ُمَعلٌَّق بسعر " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"السوق يف امُلستقبل، بينما 
، وبـ   -سنٌة أو أكرير-وب  التعاقد مدة طويلة  السُّوق يف املستقبل، وقد يكون بينه
   (1).الصورت  فرٌق كبٌا وبوٌن شاسع

الـذي رأى   -رمحـه اهلل –وإن من أجلى ما ُيَوضِّح ذلك أن شي، اإلسالم ابن تيمية 
جواز البيع بالسعر ونصره، قد بيَّن أن مراده بذلك سعر السوق يوم التعاقد ال ِسـْعر  

                                           
  (.50، 33 -34: )، أمانة اهليئة الشرعية ص"السلم بسعر السوق يوم التسليم"مناقشات : ُينظر (1)
نزيه محاد على أسئلة أمانة اهليئة الشرعية املوجَّهة له يف خطاب / د.من إجابات فضيلة الشي، أ( 1: )ص: رينظ (1)

  (.13: )أمانة اهليئة الشرعية ص" السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث : م، وينظر19/8/1001مؤرَّ  بـ 
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: ونصَّ على حترمي البيع بسعر السُّوق يف امُلسَتقَبل، إذ يقـول  السوق يف املستقبل، بل
للمشتري أن  جاَز ،بقدر الريمن أنه إذا كان البائع عاملًا: فالذي رأيته من نصوص أمحد"

يف نفس األمر، وقد رضـي   ٌرقدَُّم فإنه مثٌن ؛هَرْده منه بذلك الريمن وإن مل يعلم َقَييشتِر
 .هو خبربة البائع وأمانته

فهذا  :ا إذا كان السعر مل ينقطع بعد، ولكن ينقطع فيما بعد، وجيوز اختالف قدرهوأم
يف نفـس األمـر، واألسـعار ختتلـف      ٌرقدَُّم ٌنَمألنه ليس وقت البيع َث؛ قد منع منه

 .باختالف األزمنة، فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكرير مما كان وقت العقد
وليس هذا مـن   .ا الذي نص أمحد على جوازهفهذ :فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد

  (1)."الغرر املنهي عنه
أما سـعر  " :بقوله -حفظه اهلل– الصديق الضرير .د.ويؤكِّد هذا الفهم فضيلة الشي، أ

السوق الذي أجاز بعض الفقهاء البيع به، ونوافقهم على جوازه، فإمنا يعـين سـعر   
لسوق يف املستقبل، فإن هـذا ال  السوق يف وقت البيع فقط، وال يشمل البيع بسعر ا

  (1)."جتيزه قواعد الفقه اإلسالمي، وال أعلم أحدا من الفقهاء أجازه
  

 :إجابة عن املناقشة
 :ُيجاب عن هذه املناقشة من وجه 

 على سبيل املنع :الوجه األول
، -السعر احلايل–ووجه ذلك عدم التسليم بالتفريق ب  البيع بسعر السوق وقت العقد 

األدلُة ال  ِسيقت للبيـِع بسـعِر   "، فـ-السعر املستقبلي–السُّوق يوم التسليم  وسعر
السُّوِق َتُعمُّ يف داللتها ما كان سعرًا مضافًا لسعر السوق يف املستقبل؛ إذ ال فرق ب  
األمرين، اللهم أن سعر السوق َوقَت الَعْقِد معروٌف يف نفِس األمِر جمهوٌل للطـرف ،  

وهذا الفـرق ال يعـين   . يف الزمن املستقبل فهو جمهوٌل يف األمرين وأما سعر السوق

                                           
  .(113: )نظرية العقد ص (1)
  .(171: )الغرر وأثره يف العقود ص (1)
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افتراضًا يف احلكم؛ إذ أهنا جهالٌة معلومٌة قطعًا؛ إذ أن الزَّمَن امُلسَتقَبَل َيْحُكُم بشيء ال 
ُيخَتَلف فيه، وهو ِسعُر الّسوق، فليكن املناط إضافة احلكم يف الصحة إىل ِسْعِر السُّوِق 

َحدِّد حتديدًا ال نزاع فيه، وبه تطمئن نفوس الطرف  لبيعهما كبيـع  لكونه هو الذي ُي
  (1)".الناس

 على سبيل التسليم :الوجه الثاين
لو ُسلِّم بأن إجازة البيع بالسِّعر إمنا هي يف سعر السوق عند التعاقد، ولـيس سـعر   

 . حمرَّمة: جائزة، والريانية: السوق يف املستقبل، وأن ب  املسألت  فرٌق؛ فاأُلوىل
السََّلم واالستصناع بَسعِر السُّـوِق  "لو ُسلِّم بذلك فإن هذا ال يعين عدَم ِصحَِّة ِقياِس 

 .على جواز البيع بسعر السوق عند التعاقد" يوَم التسليم
وذلك ألن شي، اإلسالم الذي أجاز البيع بسعر السوق احلاضر، ومنع البيـع بسـعر   

–الذي أجاز السلم بسعر السوق يوم التسـليم  ، فإنه هو -املستقبلي–السوق اآلجل 
 .، وال تناقض يف ذلك البتة-سعر السوق يف املستقبل

حيث إنَّ منَع بيع العْيِن املعيَّنة بسعٍر مستقبليٍّ إمنا َمَردُّه ومنشؤه ما يكتنف ذلك مـن  
ٌر حيث إن امَلبيع مقبوٌض عند التعاقد، وتعليق مثنه بسعٍر مستقبليٍّ فيـه غـر   (1)الغرر؛

موِجٌب للنِّزاع؛ ألن السعر يف املستقبل قد يكون أكرير من السِّعِر وقت قبض املبيع وقد 
تضرر البـائع  : تضرََّر املشتري وربح البائع، وإن كان أقّل: فإن كان أكرير. يكون أَقلَّ

 .ورِبح املشتري، ولذلك َلِزم تقييد سعر السُّوق بيوم قبض املبيع
هنا موصوٌف يف  -املسَلم فيه–ق يوم التسليم، فامَلِبيع وذلك خبالف السلم بسعر السو

الذمة مل ُيقَبض، بل ومل َيَتَحدَّد مقداره عند التعاقد، وإمنا يقع ذلك عند التسليم، فـال  
يوجد ما مينع من حتديد السِّعر يف ذلك احل ؛ ألن اختالف السعر ب  وقت التعاقـد  

ين؛ إذ إن زيادة األسعار جيُبُرها نقص كمية ووقت التسليم ال يتضرر منه أيٌّ من العاقد

                                           
  (.18: )حس  آل الشي، وإبراهيم اجلربوع ص/ السلم بسعر السوق، د (1)
وذلك يف رأي حبث أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي حول السلم بسعر السوق يوم التسـليم، وال يعـين    (1)

  .موافقة الباحث على ذلك
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املبيع ومقداره، ونقصان األسعار جيربه زيادة كمية املبيع ومقداره، وبذلك ينتفي الغرر 
 .-وهو الغرر امُلَحرَّم-املشتمل على الظلم والضرر وأكل أموال الناس بالباطل 

كما يف البيـع  –ستقبل وذلك خبالف حتديد مقدار السِّلعة سَلفًا وإضافة سعرها إىل امل
فإن أي زيادة يف السعر يف هذه احلـال ال ميكـن    -بسعٍر مستقبلي على سبيل املريال

جربها بتغيُّر مقدار املبيع، وهو ما يترتب عليه تضرر أحد الطرف  وانتفاع اآلخر، وهو 
 . الغرر احملّرم املؤدي للشقاق والنزاع

يف املسائل الـريالث،   -رمحه اهلل–يمية وبذلك يتب  انسجام كالم شي، اإلسالم ابن ت
    (1).ووجه اجلمع بينه

 
 :الترجيح

بعد استعراض أقوال أهل العلم يف املسألة، وما استدل به ُكلُّ قول، وما تبع ذلـك مـن   
السـلم  "رجحان القول جبـواز   -واهلل أعلم بالصواب–مناقشة فإن الذي يظهر للباحث 

 :بالضوابط اآلتية "واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم
ضبط املعقود عليه بالوصف على : مريل (1)استجماع شروط صحة السلم واالستصناع، .1

  (4).وجٍه يرفع اجلهالة والغرر

يف جملس العقد حتديدًا نافيًا  -رأس مال السََّلم أو مثن االستصناع–حتديد مقدار الريمن  .1
 -أو آجـال -وحتديد أجل للجهالة والغرر، وتسليمه يف اجمللس إن كان العقد سلمًا، 

تسليمه إن كان العقد استصناعًا؛ وذلك ألن حتديد الريمن يف اجمللس من أهم املعـايا  
يوم  -املسَلم فيه أو امُلستصَنع–ال  ُيبىن عليها حتديد كمية ومقدار السلعة املتعاَقد عليه 

 .التَّسليم

                                           
  (.15 -13: )ة ص، أمانة اهليئة الشرعي"السلم بسعر السوق يوم التسليم"حبث : ُينظر (1)
  .ال  سبق وأن بينها الباحث يف التمهيد ُغرَّة هذا الباب (1)
وُرغم أن بعض الشروط الالحقة ميكن إدراجها حتته . أورد الباحث هذا الشرط يف مقدِّمة الشروط؛ ألنه أعمُّها (4)

  ".صناع بسعر السوق يوم التسليمالسلم واالست"إال إهنا قد أفردت بالذكر ملا قد حتتويه من أمهية فيما يتعلق بـ 
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اإلمجـاع علـى   ومع كون هذا الشرط أحد شروط السَّلم واالستصناع ال  ُحكَي 
؛ "السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"إال أن له مزيد أمهية يف  (1)اشتراطها،

ألن حتديده عند التعاقد ِمْفتاح العلِم مِبقداِر السِّلعة الواجِب تسليُمها آجاًل، وجبهالتـه  
 .يكون الغرر يف العقد فاحشًا ومظنَّة الشقاق والنزاع فيه ظاهرة

عة املعقود عليها ِوحدة قياٍس تقدَّر هبا، عامٌّ العلم هبا وال َيِرد النِّزاُع يف أن يكون للسِّل .4
كـالكيلوغرام  –املتر وأجزائه ومضاعفته يف األطوال، والطَّن وأجزائه : حتديدها، مريل

 .يف املوزونات، والربميل واللتر يف املكيالت -والغرام

الواجب تسـليمها عنـد    -سَتصَنعاملسَلم فيه أو امل–وذلك ألن حتديد كمية السلعة 
 -الذي ُحدِّد مقداره يف جملس العقد-حلول األجل إمنا يتحدَُّد بناًء على قسمة الريمن 

 .على سعِر الِوحدِة يف السُّوق يوم التسليم

وعليه فإذا مل يكن للسلعة ِوحدة قياٍس منضبطٍة يُعمُّ العلم هبا مل ميكـن الوصـول إىل   
جب تسليمها، وبذلك يكون الغرر يف العقد فاحشًا وأيلولته مقدار وكمية السِّلع الوا
 . إىل النزاع والشقاق غالبة

نه ال جيـوز  إلذلك فإنه وإن كان جيوز التعاقد على بناِء عمارٍة سكنيٍة استصناعًا، إال 
؛ ألن العمائر "عقد استصناٍع بسعِر السُّوق يوم التسليم"التعاقد على بنائها من خالل 

، وهو ما َيَتَعذَُّر -أي أهنا قيمّية ال ِمريِليَّة-ليس هلا ِوحدة قياٍس ُتقدَّر هبا  -يف الغالب–
معه ِقسمُة ما سَبق حتديده من مثٍن يف جملِس العقِد على ِوحدِة القياِس ليتب  هبا عـدد  

السـلم  "إذ إن سـعر السُّـوق يف    ؛العمائر الواجُب تسليُمها عند حلـوِل األجـل  
امُلسَلم فيـه أو  –إمنا تتحدَُّد به كمية السلعة " ق يوم التسليمواالستصناع بسعر السو

الواجب تسليمها، وليس ِسعُر السوق يوم التسليم ُمَحدِّدًا للريمن؛ إِذ الريَّمُن  -امُلسَتصَنع
 . َسَبق حتُديُده وتقُديُره سَلفًا يف جملس العقد

ِقدان بعلمـه، وال يتطـرَّق   أن يكون للسلعة املتعاَقد عليها ِسعٌر ُسوقيٌّ ال يستقل العا .3
امُلسـَلم إليـه أو   –وذلك ألن مقدار ما جيُب على البـائع   ؛النزاع بينهما يف حتديده

                                           
  (.143: )كما حكى اإلمجاع على ذلك ابن املنذر يف اإلمجاع ص (1)
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تسليمه من السِّلع عند حلول األجل إمنا يعَلم بعلم سعرها يف السُّوق يف ذلك  -الصانع
 .الوقت

ع العاقـدين يف  فإذا مل يكن للسلعة سعٌر سوقيٌّ عامٌّ الِعلُم به، غلب على الظن تنـاز 
حتديده، وهو ما جيعل الغرر واجلهالة فيه فاحشة هبذا االعتبار، فكان اشتراط أن يكون 

 .للسِّلعِة سعٌر سوقيٌّ ال َيسَتِقلُّ العاقدان بعلمه متعيِّنًا

 

جيب أن يكون سعر السوق امُلعَترب يف حتديد كمية السلعة إمنا هو سعر السـوق يـوم    .5
السَِّلع احمَلدَّد يف العقد، ال يـوم التسـديد والتسـليم     تسليم -أو آجال–حلول أجل 

    (1).الفعلي

ال يوم حلول األجل –ألنه لو ُجعل الضابط هو سعر السوق يف اليوم الِفعلي للتسليم 
يف تسـليم   -املسلم إليه أو الصانع–لكان ذلك سببًا ملماطلة البائع  -احملدَّد يف العقد

افقًا لرغبته وهواه؛ بأن يكون سعر السوق منخفضًا السِّلع حىت يصبح سعر السوق مو
يوم حلول األجل امُلتعاَقد عليه، وهو يتوقَّع ارتفاع األسعار بعد فترٍة، وهو يـرى أن  
األصلح له التسليم عند ارتفاع السِّعر؛ فيكون ذلك مدعاًة ملماطلته وتأجيله حىت يتغيَّر 

 .ِسعر السُّوق إىل ما ُيوافق رغبته
ن أمهية اشتراط كون سعِر السوق املعترب يف حتديد كمية السَّلِع الواجـِب  وبذلك تتبيَّ

، سواء أوافق ذلـك  تسليُمها إمنا هو سعُر السُّوِق يوَم حلوِل األجِل امُلَحدَّد يف العقد
لكون ذلك مما ينفي اجلهالة والغرر املؤدية للشقاق  ؛ه الفعليُّ للسِّلع أم الالتاريَ، تسليم

 .والنزاع
 -قبضًا حقيقيًا أو ُحْكِمّيـاً –للسلعة حمل العقد  -امُلسِلم أو املسَتصِنع–املشتري  قبض .1

عـن  " السلم واالستصناع بسعر السوق يـوم التسـليم  "قبل بيعها؛ وذلك نأيًا بـ 

                                           
أنه قد يكون املوِعد امُلحدَّد " يوم التسديد والتسليم الفعلي"، و"يوم حلول األجل"ومقصود الباحث بالتفريق ب   (1)

 -املسَلم إليه أو الصانع–، ولكن البائع -يل املريالعلى سب-هـ 1/1/1340واملتعاقد على تسليم السِّلع فيه يوم 
يوم "هـ؛ وبذلك يكون يوم حلول األجل خمتلفًا عن 1340/ 1/1أخفق أو ماطل يف التسديد، فسلَّم السِّلع يوم 

  ".التسديد والتسليم الفعلي
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الصورية، واحِلَيل الرَِّبِويَّة امُلَحرَّمة، وتنزيهًا له عن شبهة ِربِح ما مل ُيضمن املنهي عنـه  
 .شرعًا

 
 :اب الترجيحأسب
 .قوة أدلة اجمليزين ووجاهتها، وملا ورد على أدلة املانع  من مناقشة .1

أنه عقٌد استجمع شروط صحته، وانتفت عنه املوانع، وَسِلم من أسباب فساد العقوِد  .1
 .من ربا، وغرٍر ومقامرة، وظلٍم وأكٍل ألموال الناس بالباطل

كما سـبق بيانـه   –فيه عند التعاقد، فهي ورد عليه من جهالٍة ملقدار امُلسَلم وأما ما ُأ .4
جهالة غا مؤثرة؛ ألهنا جهالٌة آيلة إىل العلم على وْجٍه ليس فيه مقامرٌة وال  -تفصياًل

 . ظلٌم وال أكٌل ألموال الناس بالباطل، مما جيعلها جهالة غَا مؤدية للشقاق والنزاع

لألسعار يف الواقع املعاصر فإن  بأنه يف ظلِّ التقلب الكبا والتذبذب اهلائل: بل رمبا قيل
أبعد عن إثارة الشقاق والنزاع مـن  " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"

 .حتديد ِكمِّية املسلم فيه يف جملس العقد، وهو ما سبق تأكيده باألدلة الواقعية
ـ " السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"إن يف القوِل جبواز  .3 ومي دعٌم ملساة تق

املصرفية اإلسالمية، وذلك بتفعيل عقدين من أهـم العقـود الشـرعية ذات اآلثـار     
االقتصادية اإلجيابية، وال  حتقق مقاصد الشريعة يف املال، وتساهم يف حتقيق أهـداف  
االقتصاد اإلسالمي وغاياته، من تشجيٍع لإلنتاج من صناعة وزراعة وجتارة، وما يتبع 

لة وحقيقية، وجتنيب إخراج أموال املسلم  من بلـداهنم  ذلك من حركة اقتصادية فاع
   (1).وغا ذلك مما سبق بيان طرٍف منه

كذلك فإن يف تشجيع عقدي االستصناع والسَّلم وتفعيلهما يف املصرفية اإلسـالمية  
املعاصرة تقليٌص وختفيٌض حلصَّة ِصَيٍغ متويليٍة فاٍش التعامل هبا يف املصارف اإلسـالمية  

ال  هلا آثارها االقتصادية السلبية مـن توسـيعٍ حلجـِم     -لتورق املصريفكا–اليوم 
 .املديونيات غا املرتبطة باحلجم الفعلي للنشاط االقتصادي وغاها

                                           
  .املبحث األول من هذا الفصل: ينظر (1)
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 :المبحث الثالث

 على السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليمدراسة تطبيقية 

 
تباره عقد متويـٍل يف املصـرفية   باع–" السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"إن 

مل يزل يف إطار الفكرة والتنظا، إذ مل ُيقِدم مصرٌف حىت اآلن على  (1)-اإلسالمية املعاصرة
   (1).التمويل من خالله

أستريين من ذلك حماولًة جادًة تقدَّمت فيها إدارة متويل الشركات يف بنك البالد إىل اهليئـة  
الوطنية مـن خـالل    تإحدى شركات البتروكيماويا الشرعية بطلب دراسِة فكرِة متويِل

عقد االستصناع بسعر السوق يوم التسليم، وقد كان ذلك امُلقتَرح حملَّ دراسـٍة اهليئـة   
   (4).الشرعية ونقاشها

                                           
فلن يتعـرض  ( عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية): وحيث إن عنوان هذه الرسالة، ونطاقها هو (1)

السلم واالستصـناع بسـعر   "الباحث لدراسة بعض التطبيقات املعاصرة، ال  ُيمكن تكييفها حتت عموم نطاق 
، -من شركة االتصاالت السعودية" سوا"كبطاقات –بطاقات االتصال مسبقة الدَّفع : مريل "السوق يوم التسليم

كدفاتر قسائم بنزين حمطات الدريس أو حمطـات  –الوقود من حمطات الوقود ذات الفروع املتعدِّدة  وقسائم بيع
، أو قسائم اهلدايا واملشتريات مدفوعة الريمن ال  تسوِّقها املتاجر الكربى واملكتبات ذات الفـروع  -التسهيالت
ضاًل عن كوهنا ليست داخلًة ضـمن  ؛ وذلك لكوهنا ليست عقودًا متويلية، ف-كقسائم مكتبات جرير–املتعددة 

  .أعمال املصارف اإلسالمية وعقودها، فهي خارجٌة عن نطاق البحث املعتمد يف خطة الرسالة
حسب علم الباحث واطالعه، وذلك بعد السؤال واالستفسار عن ذلك يف مجلٍة من املصارف اإلسالمية داخل  (1)

  .السعودية وخارجها
هــ  17/10/1317 يوم األربعاء، امُلنعِقد (17: )نة التحضاية للهيئة الشرعية رقمحمضر اجتماع اللج: ُينظر (4)

، إال أن هذه الصفقة مل تتم ِوفق عقد االستصناع بسعر السوق يوم التسـليم لـبعض   م09/11/1001املوافق 
  .الظروف ال  ليس منها عدم صالحية العقد للتطبيق يف الواقع العملي
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   (1).وعليه فستكون هذه التجربة حمل الدراسة التطبيقية يف هذا املبحث
 

 :تصوير املقرتح حمل الدراسة

كات البتروكيماويات الوطنية للمصرف بطلب احلصول على مبلٍغ تقدَّمت إحدى شر .1
مليون وسبعمائة ومخسون ألـف   وأربعونمائتان وثالثة  (134،750،000: )قدره

ِوْفَق صيغٍة شرعيٍة، وذلك لتمويِل مجلٍة من املصروفات واملشـروعات   ريال سعودي
لبعض املصـانع   هلندسيةاألعمال والتصاميم اتكاليف : املتعلقة بأنشطة الشركة، ومنها

 .واملنشآت

يشتري مبوجبه " استصناع بسعر السوق يوم التسليم"سُيرِبم املصرف مع الشركة عقد  .1
منـتج البـويل   –املصِرف أحد املنتجات البتروكيماوية ال  ُتصنِّعها هـذه الشـركة   

 . متعدِّدة على أن ُتَسلَّم هذه السِّلعة املوصوفة يف ذمِة الشركِة على آجاٍل (1)،-بروبل 

 : من أهم ما سيشتمل عليه العقد .4

  ريـال  ( 134،750،000)وهـو  –حتديد مقدار الريمن الذي سيدفعه املصِرف
 . -أو مواعيد َدْفِعه إن كان سيتم تسديده على ُدفعات– ، وموعد َدْفِعه-سعودي

 مجيـع   وصف املنتج حمّل العقد وصفًا ُمَجلِّيًا مييزه عما ُيْشِبُهه، باإلضافة إىل ِذْكِر
 . -(الطّن)وهي -املواصفات املؤثرة يف السِّعر، مع بيان ِوحدة القياس ال  ُيَباع هبا 

                                           
ة دراستها، صالحية هذا املقتَرح للتطبيق العملي مع أنواٍع خمتلفٍة من الشـركات الزراعيـة   وإن مما يؤكِّد أمهي (1)

  .والصناعية وغاها من األنشطة
أحد املنتجات البتروكيماوية، وهو عبارٌة عن بودرة بيضاء يتم حتوليها إيل حبيبات بيضاء أو إىل : البويل بروبلني (1)

 . ب يف املاءلدائن ال تذو حبيبات ملونة أو إىل
لرطوبة لو ،لمواد الكيميائية واحلراريةلة َمقاِوُمكما إهنا تتميَّز بكوهنا وهي مادٌة جتمع ب  خاصي  اخلفة واملتانة، 

األدوات املنزلية، والقوالب الصـناعية، واألقمشـة،    :منها .ف، مما جيعلها مالئمًة لعدٍد كبٍا من الصناعاتَلوالتَّ
 . ستخدم بصورة واسعة يف صناعات البالستيك احلراريةُت ية، وبشكل عام فهوأفالم التغليف الشفاف

 :موقع شركة البويل بروبل  املتقدِّمة، على الرابط اآليت: ينظر
http://www.appc.com.sa/AR_ProductCatalogue_ProductList.aspx?CategoryId=43  

http://www.appc.com.sa/AR_ProductCatalogue_ProductList.aspx?CategoryId=43
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 كـأن ُيَقسَّـط   . حتديد آجال تسليم املبيع، ومقدار ما سيتم تسليمه يف كلِّ َأَجٍل
تسليم السِّلعة على مدار عشر سنوات، ُيَسلَّم يف اليوم األول من الشهر األول من 

 .ر السَِلعة امُلَتعاَقد عليهاكلِّ عام ُعْش

 كأن : حتديد مقدار اخلصم امُلسَتحق للمصِرف يف سعر السِّْلعِة السُّوِقيِّ يوم التسليم
يف ِسعر السِّلعة السُّـوِقي يـوَم   % 5يتم التعاقد على منح املصِرف خصمًا َقْدُره 

 .التسليم

 وصـفها وصـفًا   بيان آلية حتديد كمية السلعة الواجب تسليمها يف كلِّ قسط، و
 .ُمَجلِّيًا

على تقسيِط تسليِم السِّلعة علـى   -كما سبق إيراده من مرياٍل-فإن كان التعاقد 
ِقْسـَمة ُعشـر   : َعشِر أقساٍط سنويَّة، فإن حتديد مقدار السِّلعة يكون وفق ما يأيت

الواجب تسديُد مـا يقابلـه مـن السِّـَلع يف كـل ِقْسـٍط، وهـو        -الريمن 
لى ِسْعِر الطَّن من السلعة املتعاقد عليها يف السوق يوم ع -ريال( 13،475،000)

حلول كلِّ قسط، بعد طرِح نسبِة اخَلصِم امُلسَتحقَّة للمصرف املتعاقد عليها َسَلفًا 
، فَيخُرُج بذلك امِلقدار الواجب تسليمه من السَّلعة حمل التعاقـد يف  -%5وهي –

 (1).كلَّ ِقسط

الشركِة عند حلول  أقساٍط مؤجَّلٍة حمدَّدٍة مواعيـُدها يف  ُيسلَّم امَلبيع املوصوف يف ذمِة  .3
 . العقد

 مصرف وقبضها القبض املعترب شرعًابعد تسليم الشركة للسِّلعة حمل التعاقد، وتعيُِّنها لل .5
طرٍف ثالـٍث بسـعر يرتضـيه     منُيوكِّل املصرُف الشركَة يف بيِع السِّلعة ال  ميلكها 

 .املصرف

                                           
ثالثة آالف ريال سـعودي  : ن من السلعة املتعاقد عليها يف موعد حلول القسط هوالطَّ ُرْعو كان ِسلوعليه ف (1)

: ، فيمكن الوصول إىل املقدار الواجب تسليمه من السَِّلع من خالل املعادلـة اآلتيـة  -على سبيل املريال– للطن
 .طنًا %8553( = 5 – 4000)÷  13،475،000

وهي البويل بروبل  يف الصورة –من السِّلعة حمل التعاقد  طنًا 8553وعليه فإن على الشركة أن ُتَسلِّم املصرَف 
 . يف أوَّل قسٍط من أقساط تسليم السِّلعة -حمل الدِّراسة
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 :ةحكم الصورة حمل الدراس

 :للوصول إىل حكم الصورة حمل الدراسة، ال بد من بيان النقاط اآلتية
 

 مدى تحقي  الصورة محل الدراسة لشروط عقد الستصنال:  ولا 

يتب  أن هذه الصـورة   (1)-ال  سبق بياهنا-من خالِل استعراِض شروِط عقِد االستصناِع 
 :بيان ذلك يف اآليت. قد استجمعت هذه الشروط وحققتها

تنـازع  من ال ًانعاممزياًل للجهالة والغرر وًا موصوفٌة يف العقد وصف لسلعة املسَتصَنَعةا .1
 . عند التسليم

 .السِّلعة حمل التعاقد ديٌن متعلٍق بذمة الصانع، وليست عينًا معيَّنة .1
ُمْنَتٌج بتروكيماويُّ، فهي حمققة لشـرط   -البويل بروبل –كما إن السلعة حمل التعاقد  .4

 . نعةمما تدخله الصَّ   ُيعقد عليها استصناعًا ال َسَلمًا، بكوهناالسََّلع ال

ال مـن  الصـانع   ُمَقدََّمـٌة مـن   صناعة السِّلعة حمل التعاقداملواد املستخدمة يف   م إن .3
 .املستصِنع

 مينـع دفعه يف العقد حتديدًا  -أو آجال-كما إن مثن االستصناع سيحدَُّد قدره وأجل  .5
  .عاالنزو الشقاق

 .يََّنت آجال تسليم املستصَنع يف العقد بشكٍل جلّيوقد ُب .1
 

مدى تحقي  الصورة محل الدراسة لشروط الستصنال بساعر الساو  : ثانياا 
 يوم التسليم

مسـَتجَمعٌة يف   (1)"السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسـليم "الشروط املبيَّنة لصحة 
 :الصورة حمل الدراسة، إذ إن

                                           
  .وذلك ضمن مباحث التمهيد من هذا الباب (1)
  ".حكم السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم: مبحث"ملبحث السابق وال  سبق ِذكرها يف هناية ا (1)
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 د يف العقد حتديدًا نافيًا للجهالة والغررمثن االستصناع قد ُحدِّ .1

للسِّلعة املعقود عليها ِوحدة قياٍس عامٌّ العلم هبا، وال َيِرد النِّزاُع يف حتديـدها، وهـي    .1
 .الطن

ِسعٌر ُسوقيٌّ ال يستقل العاِقـدان بعلمـه، وال    -البويل بروبل –للسلعة املتعاَقد عليها  .4
  (1).هو عامٌّ شائعبل . يتطرَّق النزاع بينهما يف حتديده

سيشتمل الَعقد على بيان كون سعر السوق امُلعَترب يف حتديد كمية السلعة هـو سـعر    .3
السوق يوم حلول أجل تسليم السَِّلع احمَلدَّد يف العقد، بغض النظر عن توافقه مع الوقت 

 .الفعلي لتسليمها أو ال

–لسلعة حمل العقـد  من ضمن ما جاء يف املقَترح حمل الدراسة أن املصِرف سيقبض ا .5
 .قبل بيعها -قبضًا حقيقيًا أو ُحْكِمّيًا

 

                                           
سعر مريل هذا املنتج ميكن العلم به حىت من خالل شبكة اإلنترنت يومًا بيوم، بل وتتبع أسعاره التارخيية لفتراٍت  (1)

 :طويلة، وذلك من خالل مواقع متخصصة ِعدَّة، ومنها على سبيل املريال
http://www.argaam.com/Portal/Petrochemicals/Petrochemicals.aspx   

http://www.argaam.com/Portal/Petrochemicals/Petrochemicals.aspx
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لعة المستصَنعة: ثالثاا   حكم توكيل الصانع في بيِع السِّ

 
 : لعله َيحُسن تقسيم احلكم يف هذه املسألة إىل حال 

توكيل الصانع في بيع المصنول، ماع عادم قاب  المسَتصاِنع : الحال األولى
 المستصَنعةللسلعة 

 -واهلل أعلم بالصواب–فإن الذي يظهر للباحث  املستصَنعةبض املسَتصِنع السلعة إذا مل يق
    (1).عدم جواز توكيله الصانَع ببيعها يف هذه احلال

هذا وميكن االستئناس يف هذا املقام مبا جاء عن بعض األئمة من حترمي أن ُيَوكِّل املسـِلُم  
إذا مل يصح توكيل امُلسَلِم إليه يف قبض املسَلم  امُلسَلَم إليه يف قبض املسَلِم فيه؛ وذلك ألنه
 .فيه فتوكيله بقبضه وبيعه أوىل باملنع والتحرمي

 :ومما نصُّوا عليه يف ذلك
 ،سلفًا جٍليل على َر نَّأرأيت لو َأ: قلت: "ما نصُّه -رمحه اهلل–جاء يف مدونة اإلمام مالك 

ـ َو مَُّأأو  (1)ُهَتَربََّده أو ُموجَته أو َزبَدَعذلك أو  ابنه يقبُض ُتْلكََّو جُلاأَل لَّا َحفلمَّ  (4)ه؟ِدَل
الذي  َلفال جيوز يل أن أوكِّ ،ألهنم كأهنم الذي عليه الطعام ؛همَلكَّأكره هؤالء إذا َو: قال

  (3)".عليه طعاٍم عليه الطعام بقبِض
ما يل عليك  ْلِك: م إليهللمسَل ِمَلالسَّ ولو قال ربُّ: "-رمحه اهلل–ويقول اإلمام السرخسي 

مبنزلة  ،قابضًا ِمَلالسَّ بُّمل يكن َر :ففعل ذلك (5)،ك أو يف غرائركه يف بيِتْلمن الطعام فاعِز

                                           
، (458 -457: )حممد جندات احملمد ص/ الوكالة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا االقتصادية املعاصرة، د: ُينظر (1)

  (.535/ 1)يوسف الشبيلي / يف املصارف اإلسالمية، داخلدمات االستريمارية 
الذي علَّق سيُِّده ِعتَقه مبوِته، وبذلك يبقى مملوكًا، وَيعُتق مبجـرد مـوت    -العبد أو األمة–هو اململوك  :امُلَدبَّر (1)

  (.113/ 11)املوسوعة الفقهية الكويتية : ُينظر. سيِّده
 (.590 /13)املغين، ابن قدامة ". هِكْلها يف ِمت من سّيِدَدَلَواّل   ُةَماأَل"هي : ُأمُّ الَوَلد (4)
(3) (4 /114.)  
 . التِّْبِن َوَما َأْشَبَهُهو الطعام ِوَعاٌء من صوف أو شعر لنقل -بكسر الغ -: ِغَراَرُةوالمجع ِغَراَرٍة،  :الَغَراِئر (5)

 .(41/ 11)، لسان العرب، ابن منظور (110) :، طلبة الطلبة، النسفي ص(195: )فقه اللغة، الريعاليب ص: ينظر
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واملديون ال  ،م إليهعلى املسَل فيه ديٌن َمسَلامُل وهذا ألنَّ ؛اقبضه يل بيسارك من ميينك :قوله
  (1)".همن نفِس ِنْيالدَّ ِضْبيف َق ِنْيالدَّ عن صاحِب نائبًا ح أن يكوَنصُلَي

ومع أن هذا النَّصَّ واضُح الداللة على منع توكيل امُلسَلِم إليه يف قبض امُلسَلم فيه، إال إنـه  
يف منِع ُكلِّ مديٍن مـن   -رمحه اهلل–قد اشتَمَل على ما ُيمِكن أن ُيَعدَّ ضابطًا فقهيًا عنده 

 عن صـاحبِ  نائبًا ح أن يكوَنصُلَيواملديون ال : "قبض الدَّيِن عن الدَّائن، وذلك يف قوله
 ".همن نفِس ِنْيالدَّ ِضْبيف َق ِنْيالدَّ

يف سـياق   -رمحه اهلل–وإن مما حيُسن نقُله يف هذا املقام ما أورده شي، اإلسالم ابن تيمية 
 ،ميلك ما باعه عند التعاقـد  -البائع–حديريه عن حترمي السََّلم احلاّل إذا مل يكن امُلسَلم إليه 

يبيع على املشتري سلعًة  -البائع–ن أن من أوجه فساد هذه الصورة أن امُلسَلم إليه حيث بيَّ
علـى مـن باعـه يف     -املسِلم–حاّلًة ال ميلكها،  م يذهب يشتريها، وقد ُيحيل املشتري 

 .قبضها؛ فيكون بذلك قد رِبَح فيما مل يضمن وَأَكَل امَلاَل بالباطل
... لسَّلم احلاّل إذا مل يكن عند املستسِلف ما باعـه،  فهو َنْهٌي عن ا: "-رمحه اهلل–يقول 

ويربح فيه على أن ميِلَكه فيضمنه، ورمبا أحاله على الذي ابتاع منه، فال يكون قد َعِمـل  
  (1)".شيئًا، بل َأَكَل املاَل بالَباطل

قبل  أن املسَتصِنع إذا وكَّل الصانع يف بيع السلعة: ووجه عالقة كالم شي، اإلسالم مبسألتنا
يف عقد -قبِضها، فإنه قد ربح يف ِسلعٍة مل تدخل يف ضمانه، بل هي أشد من إحالة املسِلم 

 .على من اشترى منه املسَلم إليه السِّلعة ومل يقبضها -السَّلم احلال
 

يشـتمل   الصانع يف بيع املصنوع، مع عدم قبض املسَتصِنع للسلعة املستصَنعة م إن توكيل 
 :ة، أبرزهاعلى حماذير شرعية ِعدَّ

                                           
  (.117/ 11)املبسوط  (1)
  (.181/ 1)تفسا آيات أشكلت  (1)
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أنه تصرٌُّف يف العِ  قبل قبِضها، وِرْبٌح فيما مل َيْضَمن، وذلك منهيٌّ عنه، كما جاء يف  .1
ال حيـل  ڇ :قال  أن النيب -رضي اهلل عنهما– وعبداهلل بن عمراحلديث الذي رواه 

  (1).ڇوال بيع ما ليس عندك ،وال ربح ما مل يضمن ،وال شرطان يف بيع ،سلف وبيع

أن املصِرف قد دفع نقودًا واسترد يف : ووجه ذلك. الذريعة الظاهرة على الربااحليلة و .1
 .مقابلها نقودًا مؤجلًة بأكريَر منها، دون أن يتحمَّل ضماَن السِّلعٍة وخماَطَرهتا

 . الصورية يف العقود .4

للسلعة حقيقة أو حكمًا، وُجوِّز توكيـل   -املستصِنع-إذا مل ُيشَتَرط قبض املصرف 
يف بيع السِّلعة، وأصبح العقد منطيًا وشاع التمويل به يف املصاِرف  -الصانع– املتموِّل

اإلسالمية، فُيخشى يف هذه احلال من تطرِّق الصورية إىل بعض التطبيقات، فتكـون  
وال يوجد يف " السلم أو االستصناع بسعر السوق يوم التسليم"قرضًا ِربويًا مسمًَّى بـ 

أو أن يكون لدى الصانع ِسَلٌع ولكن ال يوجد ما ُيريِبت أنه حقيقة األمر وواقعه ِسَلٌع، 
 .باع شيئًا منها على املصرف  م باعها لصاحل املصرف

حقيقة أو – م إنه لو قيل جبواز توكيل الصانع بالبيع مع عدم اشتراط قبض املستصنع 
 ، فإن أداء مهام الرقابة والتدقيق الشرعي على التنفيذ تكون شبه متعـذر يف -حكمًا

 .هذه احلال، وكفى بذلك مفسدة
جاء يف املعايا الشرعية الصادرة عن اجمللس الشـرعي هليئـة احملاسـبة واملراجعـة     

ـ  ِهِملَُّسَت قبَل املصنوِع بيُع ال جيوُز: "للمؤسسات املالية اإلسالمية ما نصُّه  انِعمن الصَّ
 املصـنوعِ  ببيِع نَعاالص ة أن توكلَعصِنسَتامُل جيوز للمؤسسِة"، و.."مًا، ْكأو ُح حقيقًة
جمانًا، أم  كان التوكيُل سواٌء ،لصاحل املؤسسة نِعاه إىل عمالء الصِضْبمن َق ِنكَُّمالتَّ بعَد
يف عقـد   كيـلُ ْوهـذا التَّ  َطَرشَتالبيع، على أن ال ُي من مثِن ، أم بنسبٍةمقطوٍع بأجٍر

   (1)".االستصناع

                                           
  .سبق خترجيه (1)
: ص" االستصناع واالستصناع املوازي( "11: )من فقرات املعيار شرعي رقم( 1/8)، و(1/9: )نص الفقرت  (1)

(191.)   
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ل بعد قب  المسَتصِنع للسالعة توكيل الصانع في بيع المصنو: الحال الثانية
 المستصَنعة

 
أي –إذا قَبَض املصِرف السِّلعة ودخلت يف ضمانه،  م َوكََّل الصاِنَع يف بيِعها يف السُّـوق  

جواُز هذه الصورة،  -واهلل أعلم بالصواب–، فإن الذي يظهر للباحث -على غا الصانع
بيَع مجيِع السِّلعة، أو  -الصانع–كيل شريطَة أال يشتمل التَّوكيُل على شرٍط يفيد ضماَن الو

أن يضمَّ إىل ذلك ضمان بيعها بسعٍر ما حيدِّدانه وأنه يتعهد بدفع الفرق إن وَقع؛ لتنـايف  
ذلك مع مقتضى عقِد الوكالة؛ إذ إن َيَد الوكيِل َيُد أمانٍة ال َتْضَمُن إال بالتعدِّي والتفريط، 

سَتصِنع مع ربح، مما يؤول هبا إىل حكـم   م إن هذا الشرط يؤدي إىل ضمان رأس مال امل
 .القرض بفائدة

جاء يف املعايا الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسـات  
ال جيوز اشتراط الكفالة أو الرهن يف عقود األمانة، مريل عقـد  : "املالية اإلسالمية ما نصُّه

ضاها، ما مل يكن اشتراطهما مقتصرًا على حالة التعدي أو الوكالة أو اإليداع؛ ملنافاهتما ملقت
ال جيوز اجلمع ب  الوكالة والكفالة يف عقد واحـد؛ لتنـايف   "، و.."التقصا أو املخالفة

مقتضامها، وألن اشتراط الضمان على الوكيل باالستريمار حيول العملية إىل قرض بفائـدة  
  (1)..".ستريمارربوية بسبب ضمان األصل مع احلصول على عائد اال

 
 :سالصة رأي الباحث يف حكم الصورة حمل الدراسة

                                           
 (.51: )ص" معيار الضمانات( "5: )فقرات املعيار شرعي رقم من( 1/1/1)، و(1/1/1: )نص الفقرت  (1)

هذا وَتْجُدُر اإلشارة إىل أن اهليئة الشرعية جملموعة الربكة املصرفية قد أجازت توكيل الصانع ببيـع املصـنوع،   
ة فتاوى اهليئة الشـرعي : ضمن كتاب( 1/ 9: )وتعهُّده بشراء ما يتبقى على سبيل الَوعد، وذلك يف فتواها رقم

 -كما ُبيِّن ذلك أعاله تفصياًل–وإن كان قد َتَرجَّح للباحث يف هذه الرسالة خالف ذلك(. 114: )للربكة ص
  .واهلل أعلم
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جـواز   -واهلل أعلم بالصواب–بعد بيان النقاط الريالث السابقة فإن الذي يظهر للباحث 
هذه الصورة، الستجماعها شروط صحة االستصناع، وشروط االستصناع بسعر السوق 

 .يوم التسليم، والنتفاء املوانع عنها



 

 

 

 :انيالفصل الث
 السحب على المكشوف بحساب النقاط

 
 :مباحثثالثة  وفيه

 

 التعريف بالسحب على المكشوف: األول المبحث

 حكم السحب على المكشوف: الثاني المبحث
دراسة تطبيقية ألحد عقود السحب على : الثالث المبحث

 المكشوف
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 : المبحث األول

 التعريف بالسحب على المكشوف

 
باإلجنليزيـة  " Overdraft"بالعربيـة، و " اجلاري مـدين "أو " فالسحب على املكشو"

 . مصطلحات خمتلفٌة يف لفظها ومبناها، ِشْبُه متفقٍة يف حقيقتها ومعناها
وكتب احملاسبة  (1)واملصرفية، (1)هذا ومن خالل َتَتبُّع ما أوردته مجلٌة من املراجع القانونية،

من تعريـٍف وبيـان هلـذا     (3)الية املتخصصةومعاجم املصطلحات البنكية وامل (4)املالية،
 :وذلك وفق ما يأيت. املصطلح، فإنه ميكن رسم تصوُّر عامٍّ حوله

 

 تعريفه وتصوير معناه: أوالً

ُعرِّف هذا املصطلح بتعريفاٍت ِعدَّة، أورد شيئًا منها مما ُيساِعُد يف تصوير معناه وإيضـاح  
 :حقيقته، ومنها

 ة، ُيفَتح باسم العميل، وُيسَمح له مبوجبه أن يسـحب  هو نوع من التسهيالت املباشر
، دفعًة واحدًة أو على (سقف أو حد التسهيل)من هذا احلساب يف حدود مبلٍغ معيَّن 

                                           
احلسـابات   ،(170 -143: )ص فائق حممود الشـماع / د.احلساب املصريف دراسة قانونية مقارنة، أ: ينظر (1)

  (.11 -10: )واخلدمات املصرفية احلديرية، صالح الدين السيسي ص
  (.101 -89: )ص محزة الزبيدي/ د.والتحليل االئتماين، أ إدارة االئتمان املصريف: ينظر (1)
  (.558 -559/ 1)عبداهلل الفيصل / د.، أمبادئها وأسسهااحملاسبة : ينظر (4)

(4)
  The Reuters Financial Glossary, on: http://glossary.reuters.com/index.php?title=Overdraft  

Business Dictionary, on: http://www.businessdictionary.com/definition/overdraft.html  

Investor Words, on: http://www.investorwords.com/3543/overdraft.html 

http://glossary.reuters.com/index.php?title=Overdraft
http://www.businessdictionary.com/definition/overdraft.html
http://www.investorwords.com/3543/overdraft.html
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وحتتسب الفائدة على احلساب على املبالغ املستعملة فقط، ومبقدار املـدة  .. دفعات، 
 .ملدِة عاٍم أو أقلَّ -عادًة–وُيمَنُح .. ال  ظل فيها الرصيد املدين قائمًا، 

  هو اتفاق ب  البنك وطالب االئتمان، مبوجبه يضع البنك التجاري ائتمانًا نقديًَّا بشكل
تسهيالت حتت تصرف العميل، يسمح له بالسحب منه حبيث يكون رصيد احلساب 
مدينًا إىل حدٍّ معيَّن، أو إىل سقٍف أعلى ُمتََّفٍق عليه مع العميل، وذلك خـالل فتـرة   

 .-وال  تكون يف العادة سنًة واِحدًة قابلًة للتجديد–ئتمان اال

  ،هو تعهُُّد البنك التجاري بأن َيَضَع مبَلغًا معيَّنًا حتت تصرُِّف العميل خالل مدٍَّة معيَّنة
خالل املدة أو بسـحب   -ُكلِّه أو بعِضه–ويستفيد العميل من ذلك بقبض هذا املبلغ 

رى، ويف مقابل ذلك يتعهَّد العميل بردِّ املبـالغ الـ    شيكاٍت عليه أو بأيِّ وسيلٍة أخ
 .يستعملها ِفعاًل، وما قد ُيتَّفق عليه من فوائد وعمولة ومصروفات

  هو احلساب الذي ُيَمكِّن العميل أن يسحب منه مبالَغ أكريَر من املبالغ املوَدَعة فيه، ويف
غ املسحوب من ِقَبلـه وبـ    هذه احلال ُيصِبح املصِرف دائنًا للعميل بالفرق ب  املبل

ويقتصر استعمال هذا احلساب على األشخاص الذين يقرر املصرف .. رصيده الدائن، 
 .منحهم االعتمادات املكشوفة

 

   

 
من خالل تأمُّل ما سبق من تعريفات وغاها، ُيمكن أن نستخلص أبرز خصائص السحب 

 :على املكشوف، وأهم جوانبه، ومنها
قصاة األجل مينحها املصِرف بعَض عمالئه، وحيدِّد مقدار  -قراضيةإ–أنه صيغة متويلية  .1

ما سيمنحهم من خالهلا بناء على دراسة املصرف االئتمانية لكل واحٍد مـن هـؤالء   
العمالء، ومدى مالءهتم ومقدار ما لديهم من ضمانات ورهون يتوثَّق هبا املصـِرف  

 . الستعادة سداد قروضه
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أن املصِرف  -أو اجلاري مدين–سحب على املكشوف وإن كان األصل يف تسهيل ال .1
ويف –ميَنحه بعَض عمالئـه  إمنا مينحه لعميله بناء على ضمانات أو رهون، إال أنه قد 

دون ضمانات، معتمدًا يف ذلك على قوة مركزهم  -الغالب يكونوا من كبار العمالء
 .املايل ومتانته، وسالمة نتائج أعماهلم، وحسن مسعتهم

ي ُمِنَح حّدًا ائتمانّيًا أو سقفًا إقراضيًا للسحب على املكشوف أن يسـتفيد  للعميل الذ .4
من هذا احلدِّ االئتماينِّ من خالل السحب منه نقدًا أو إصـدار شـيكاٍت عليـه أو    

 . حواالت مصِرفية وغا ذلك من الوسائل املصرفية

يسدِّد منه أثنـاء   كما إن له أن يستوفَيه دفعًة واِحَدًة، أو على دفعات، كما إن له أن
املدَّة  م ُيعيد اقتراضه مرة أخرى، شريطة أن يكون ذلك يف حدود السَّقف االئتمـاين  

 .امُلتََّفِق عليه
غالبًا ما ُيمـَنح لعـام    -أو حساب اجلاري مدين–تسهيل السحب على املكشوف  .3

خذه واحد،  م بعد ذلك يعيد املصِرف النظر يف السقف اجلديد ومقداره، ومقدار ما يأ
  .عليه من الفائدة

الفوائد يف السِّحب على املكشوف إال على املبلغ الفعلي الـذي  ال حيتسب املصِرف  .5
على سعر الفائـدة اليـومي للمقـدار     -غالبًا–يسحبه العميل، وتؤخذ الفائدة فيه 

  (1).املسحوب

ب علـى  السح"الفوائد ال  يأخذها البنك على املبالغ ال  َيقَتِرُضها عميله من خالل  .1
أكرير وأعلى ُكْلَفًة من الفوائد ال  ُتؤَخـذ عليـه يف    -يف الغالب-تكون " املكشوف

 :؛ وذلك ألسباب ِعدَّة أبرزهاالقروض طويلة األجل

                                           
أو غاه مـن  –ومع ذلك فبعض املصارف عندما متنح عميَلها حّدًا ائتمانيًا أو إقراضيًا للسَّحب على املكشوف  (1)

، يؤخذ هذا "Commitment Fee" -أو عمولة التزام-ليه رمسًا ُيسمَّى رسم التزام فإهنا تفرض ع -الصَِّيغ التمويلية
 .الرَّسم يف هناية العام على املقدار غا امُلسَتخَدم من هذا احلدِّ االئتمايّن املمنوح له

قتَرضـة،  رمسًا منخفضًا مقارنة مبقدار الفائدة املشترطة علـى املبـالغ امل   -يف العادة–إال إن هذا الرسم يكون 
 -35: )مباديء التمويل، طـارق احلـاج ص  : ُينظر. وامُلسَتخَدَمة من هذا احلدِّ االئتماين أو السقف اإلقراضي

31.)  
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ارتفاع املخاطرة يف السحب على املكشوف؛ لصعوبة رقابة البنك على أوجه  _
 .صرف العميل للمبالغ ال  يأخذها من خالله

 .تسديد العميل له ولصعوبة حتديد مصادر _

باملقارنة مع غاه من -وعليه فإن تسهيل السحب على املكشوف يكون أكرير حمدودية 
من حيث نوعية العمالء الذين ُيتاح هلم، ومـن   -صيغ القروض والتمويالت املصرفية

 . حيث مقدار ما ُيمنح من قروض من خالله
ه ضمن القروض حتـت  بأن -أو اجلاري مدين–ُيَصنَّف حدُّ السحب على املكشوف  .7

، أي أن للبنك أن ُيلغي هذا اخلط االئتماين يف أي وقـت  "demand loans"الطلب 
 .وبناء على تقديره املطلق، ويف كريا من األحيان دون حتذير مسبق أو إبداء أسباب

تشترط بعض املصاِرف على عميلها الذي منحته حّدًا لالقتراض من خالل السـحب   .9
% 10يه إبقاء رصيٍد نقديٍّ يف حسابه اجلاري مبا يـوازي  على املكشوف، تشترط عل

من سقف السحب على املكشوف املمنوح له، باإلضافة إىل ضرورة إظهاره % 10إىل
ملالءته وقدرته املالية من خالل قدرته على إدارة حسابه اجلـاري دون اللجـوء إىل   

ـ  الفترة النظيفـة  السحب على املكشوف ملدة تقارب الشهرين، وُتسمَّى هذه الفترة ب
"cleanup period." 
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 أمهية البدائل الشرعية للسحب على املكشوف يف املصارف اإلسالمية: ثالثاً

 
من األمهية مبكان  -أو حساب جاري مدين–توفا بدائل شرعيَّة للسَّحب على املكشوف 

ـ  ّدة، يف الواقع العملي للمصارف اإلسالمية اليوم، وذلك من جوانب خمتلفة، وألسباٍب ِع
 :أبرزها

جوانب من  همية توفير بدائل شرعية للسحب على المكشوف باعتبار البنك 
لا   مموِّ

 
ُيَعدُّ السحب على املكشوف أو حساب اجلاري مدين أحد املنتجات التمويلية املهمة ال  

 ، -كبار العمالء وقطاع الشركات بوجٍه خاّص–قد ال تستغين عنها شرحية من العمالء 
الشركات إىل السحب على املكشوف يف حاالت ِعدَّة ولظـروف متنوِّعـة،   حيث تلجأ 

حاجة الشركة إىل سيولة نقدية لفترٍة مؤقتٍة حمدودة، مريل معاجلة اخللـل الطـارئ،   : منها
–والتدفقات النقدية اخلارجة  -اإليرادات–والفجوة اليساة ب  التدفقات النقدية الداخلة 

طارئة، أو سداد قيمة صيانة أعطاٍل طارئـٍة أو خلـل    ، كريمن صفقة جتارية-املصروفات
  (1).عارٍض ال ميكن تأجيله مع عدم توفر سيولة نقدية حاضرة

–هذا وإن عدم وجود منتٍج متويليٍّ يعاجل مريل هذه احلاالت الطارئة قد ُيَكلِّـف العميـل   
وفا املصِرف مثنًا باهظًا أو خسارة مؤثرة؛ وعليه فإن عدم ت -شركة أو أحد كبار العمالء

اإلسالمي ملنتٍج شرعيٍّ يعاجل مسألة السحب على املكشوف ُيَعدُّ عند هذه الشرحية مـن  
العمالء خلاًل ظاهرًا ومريلبة قد جتعلهم يعدلون عن التعامل معه إىل مصرٍف آخر يليب مجيع 

 .أنواع احتياجاهتم التمويلية خصوصًا واملصرفية عمومًا
بديٍل للسَّحب على املكشوف أو اجلاري مدين أحد عوامـل   ويف املقابل فإن توفا منتٍج

 . استقطاب شرحية من العمالء الذين يتعاملون مع البنوك الربوية

                                           
  (.51: )مبادئ التمويل، طارق احلاج ص: ينظر (1)
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جوانب من  همية توفير بدائل شرعية للسحب على المكشوف باعتبار البنك 
لا   مَتَموِّ

 
، إذ البد للمصِرف طةعن البيئة احملي يف َمعِزل يزاول أنشطتهإسالمي أن ال ُيمِكن ملصِرف 

، -التقليدية منها واإلسـالمية –من التعامل مع البنك املركزي واملصارف األخرى احمللِّية 
التقليدية منـها  –فضاًل عن تعامله مع عدٍد كبٍا من املصارف واملؤسسات املالية الدولية 

 .-واإلسالمية
أو حتدِّيًا يف ذاته، إمنا التحدِّي الذي هذا وإن جمرَّد التعامل مع هذه اجِلهات ال ُيَعدُّ إشكااًل 

كتحصيل شيكات –يواجه املصارف اإلسالمية أهنا قد حتتاج أثناء هذا التعامالت املباحة 
عمالئها املسحوبة على بنوك أخرى حملية أو دولية، وتسوية احلواالت املصرفية الصـادرة  

أو ُتضَطرُّ إىل انكشـاف   -وهامنها والواردة إليها، وما يتعلق باالعتمادات املستندية وحن
حساباهتا مما قد ُيَعرِّضها لدفع فوائد ربويَّة، وهو األمر الذي حتَّم عليها البحث عن صيغة 

 .شرعية للسحب على املكشوف تتعاقد فيها مع هذه اجلهات ال  تتعامل معها
شوف أو حساب وهبذا االعتبار تتبيَّن احلاجة امللحَّة لتوفا بدائل شرعية للسحب على املك
 .اجلاري مدين، إذ إن ذلك جزٌء رئيس ومهم من عمِل املصارف اإلسالمية
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 :المبحث الثاني

 حكم السحب على المكشوف

 
اختذت املصارف اإلسالمية حلواًل عدة ملعاجلة حاجاهتا املتنوِّعة للسحب على املكشوف، 

قتها بـالبنوك احملليـة منـها    سواٌء أكان ذلك يف العالقة بينها وب  عمالئها، أو يف عال
 .واألجنبية، أو يف عالقتها بالبنك املركزي

وسيعرض الباحث مجلة من هذه الصُّور مقرونة حبكمها الشرعي مـن خـالل املطالـب    
 :الريالثة اآلتية

 

 بدائل السحب على املكشوف بني املصرف اإلسالمي وعمالئه: املطلب األول

ة من بدائل للسحب على املكشوف ب  املصارف إن أهم ما ُطِرح يف املصارف اإلسالمي
 :اإلسالمية وعمالئها ثالثة بدائل، تفصيلها على النحو اآليت

 

 "القر  الحسن"السحب على المكشوف من خالل :  ولا 

إن من بدائل السحب على املكشوف ال  ُتَقدُِّمها بعض املصارف اإلسـالمية لشـرحية   
 ". القرض احلسن: "ى بـحمدودة من كبار عمالئها هو ما ُيسمَّ

إىل سـيولة   املصرف اإلسالميحيث إنه يف حاالت حمدودة حيتاج فيها بعض كبار عمالء 
نقدية عاجلة وملدة قصاة؛ حىت إمتام إجراءات عملية التمويل مع املصرف ال  قد تستغرق 

ب  حتصيل  الفرق الزمين–فترة زمنية معينة، أو لسد ثغرة يساة يف التدفقات النقدية للعميل
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؛ فيطلب العميل من املصرف قرضًا حسنًا حىت إمتام إجراءات -اإليرادات ودفع املصروفات
التمويل مع املصرف، أو حىت حتصيله لدفعٍة من إيراداته بعد مدة معينة، فيقرضه املصـرف  

تمُّ معه املصرف إجراءات التمويل وي (1)املبلغ املطلوب يف احلال وُيكشف حساب العميل،
تبعة؛ وبعد إمتام عملية التمويل أو ورود إيرادات العميل يف حسابه يتم اخلصم املباشـر  امل

 .منها للقرض دون زيادة
 

 :تصوير املسألة
    شركة مسامهة ذات مالءة كباة من عمالء املصرف اإلسالمي حباجة لسـداد قيمـة

اد صفقة جتارية طارئة ومهمة خالل يوم واحد، وقد يترتب على التـأخر يف السـد  
 .خسارة كباة للشركة، أو دفع غرامات وحنو ذلك

    السيولة النقدية املتوفرة يف حسابات الشركة لدى املصرف اإلسالمي أقل ممـا جيـب
 .عليها دفعه عاجاًل خبمس  مليون ريال

     ويف اجلانب املقابل فإن أحد املستوردين األجانب من هذه الشـركة سـيدفع هلـا
د ثالثة أيام من خالل حوالة بنكية مت تنفيذها، ولكنَّ مليونًا بع 150مستحقات بقيمة 

بلـد  –ورود املبلغ حلساب الشركة الوطنية سيتأخر ثالثة أيام؛ لكون بنوك ذلك البلد 
 .مغلقة إلجازة رمسية للقطاع املصريف هناك -املستوِرد

  مليون ريال لتغطيـة هـذه    50تتقدَّم الشركة للمصرف بطلب كشف حساهبا مببلغ
العاجلة، مع إخطار الشركة للمصِرف بأن حوالًة ستِرد على حسـاهبا مببلـغ   احلاجة 
 .مليونًا بعد ثالثة أيام، وتقدِّم الشركة رقم احلوالة ومصدرها 150

                                           
ع كإيـدا -أن أي مبلغ َيِرد احلساب : يكون رصيده بالسالب مبقدار املبلغ املسحوب، ويترتب على ذلك: أي (1)

يكون سدادًا مباشرًا للمبلغ سفإنه  -نقديٍّ، أو حوالة مصرفية، أو أي مبلغ آخر من أي مصدر ُيوَدع يف احلساب
املكشوف، ولو بشكل جزئيٍّ، حىت متام تغطية املبلغ املكشوف بالكامل،  م يظهر الباقي يف حسـاب العميـل   

 .كرصيد
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    يوافق البنك على كشف حساب الشركة خبمس  مليون ريال ملدة ثالثة أيـام حـىت
ي فائدة أو ربح مقابـل  ورود مبلغ احلوالة أو أي مبلغ آخر، دون أن يتقاضى البنك أ

 .عالقته مع عميلهعلى  ةفظاحمهذا اإلقراض؛ وذلك لل
 

 :تنبيهات
   جتدر اإلشارة إىل أن هذه الصيغة البديلة للسحب على املكشوف، ليست كالسـحب

( املباحـة )على املكشوف التقليدي من كلِّ وجه وال تؤدي أغلب األدوار والوظائف 
ال ُيمَنح  -يف الغالب–قليدي؛ حيث إن العميل ال  يؤديها السحب على املكشوف الت
يستطيع االنتفـاع بـه يف أي   " القرض احلسن"حّدًا ائتمانيًا للسحب على املكشوف 

وقت خالل العام املايل، وإمنا هو مبريابة موافقة املصرف اإلسالمي على الكشف حالـًة  
ف يف ذلـك  حبالة بناء على املعطيات املقدَّمة من العميل للمصرف وظروف املصـر 

والضمانات املقدَّمة من العميل لسداد هذا الكشـف؛   ،وحال العميل ومالءته ،الوقت
وعليه فإن هذا النوع من السحب على املكشوف إمنا هو مبريابة املوافقة على حـاالت  

 .حمددة بصفة استرينائية ختص كل حالة بظروفها
  لـيس منتجـًا   )ذاتـه   م إن هذا البديل للسحب على املكشوف ليس مدّرًا للربح يف

، وإمنا يقدِّمه املصرف اإلسالمي يف بعض احلاالت اخلاصة لعمالئه الكبار الذين (رحبيًا
 .يستفيد من استمرار عالقتهم به، ويود احملافظة على استمرار هذه العالقة

 
 :حكم هذه الصورة
فإن الـذي يظهـر   " السحب على املكشوف من خالل القرض احلسن"بعد تأمل منتج 

جوازه؛ لكونه قرضًا استجمع شرط الصحة، وانتفت عنه  -واهلل أعلم بالصواب–احث للب
 .املوانع، ومل يشتمل على حمرَّم حااًل أو مآاًل
 :إال إن من األمهية مبكان التنبيه إىل ما يأيت

   يف احلاالت ال  مينح املصِرُف عميله فيها سحبًا على املكشوف بقرٍض حسن حـىت
ببيٍع آجل وغاه من املنتجات التمويليـة  –يل املصِرف للعميل استكمال إجراءات متو
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 إمجايل ربحوُيضيفها إىل مدة القرض  املصِرف فائدة سب، فإنه ال جيوز أن حي-اجلائزة
 .حىت يكون القرض حسنًا يف الصورة واحلقيقة، التمويل الالحق له

 احلسن بعد  إذا كان املصِرف سيمنح العميل سحبًا على املكشوف من خالل القرض
إجراء دراسة ائتمانية فال ينبغي للمصرف أن يتقاضى رسومًا على هذه الدراسـة إذا  
كانت الدراسة خمتصًة بالسحب على املكشوف من خالل القرض فحسب، ويتأكـد  
املنع إذا كانت هذه الرسوم املأخوذة نظا هذه الدراسة أعلى من رسوم الدراسـات  

 .االئتمانية املشاهبة

وملَّا كان  (1)هنى عن سلف وبيع؛ ع يف ذلك ما جاء يف احلديث، أن النيب وعلة املن
هذا السحب على املكشوف حمل الدراسة قرضًا، فال ينبغي للبنك أن يأخذ أجرة على 

رسم الدراسة –املصرَف يف األجرة  -العميُل–دراسته االئتمانية حىت ال حيايب املقترُض 
فع بقرضه، وأخذ فائدة ربوية علـى القـرض يف   ، فيكون املصرف قد انت-االئتمانية

 .-واهلل أعلم–صورة أجرة 
 (. 105: )هذا وقد صدر بإجازة هذا املنتج قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد ذو الرقم

 

                                           
  .تقدَّم خترجيه (1)
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التمويااال والساااتثمار "الساااحب علاااى المكشاااوف مااان خاااالل مناااتج : ثانيااااا 
 "المتعاكس

من بدائل للسحب على املكشـوف هـو    إن من أحَدث ما ُطِرح يف املصارف اإلسالمية
 .منتج السحب على املكشوف املبين على عملي  متويٍل واستريماٍر متعاكسة

منتج السحب على املكشوف من خـالل  –هذا وإن هذا البديل يتميَّز عن املنتج السابق 
الـ  يؤديهـا السـحب علـى     ( املباحة)بكونه يؤدي أغلب الوظائف  -القرض احلسن
 . يدياملكشوف التقل

وسيعِرض الباحث لتعريٍف مفصٍَّل هبذا املنتج ودراسة شرعية حلكمه يف املبحث الريالث من 
 .هذا الفصل مبشيئة اهلل

 

 السحب على المكشوف من خالل القرو  المتبادلة: ثالثاا 

وعلـى املسـتوى التطبيقـي     (1)إن من البدائل املطروحة على املستوى التنظاي العلمي،
رف اإلسالمية صياغة منتٍج بديل لعمالء املصارف اإلسالمية للسـحب  الواقعي يف املصا

 .على املكشوف من خالل القروض املتبادلة
إتاحة إمكانية السحب على املكشـوف للعميـل   : وترتكز الفكرة الرئيسة يف ذلك على

  (1)".احلسابات اجلارية"مبقدار ودائعه اجلارية 
 :ألخرى، ومن ذلك هذا وإن تفصيالت تطبيق ذلك ختتلف من جهٍة

                                           
القروض املتبادلة ب  البنـك  ، (105 -103: )سعد اللحياين ص/ وض املتبادلة، دالقر: ينظر على سبيل املريال (1)

  .أمحد اإلسالمبويل. ، أاإلسالمي وعمالئه
تكييف احلساب اجلاري بأنه قرض من : حيث إن الذي عليه الفتوى يف كريا من هيئات االجتهاد اجلماعي هو (1)

 . للمصرف" املودع"العميل 
من معيار القرض، ضمن املعايا الشرعية، اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة  10/1/1الفقرة  :ينظر على سبيل املريال

 .واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
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شهرية، أو ربع سـنوية، أو  –مراجعة رصيد احلسابات اجلارية للعميل بصفة دورية  _
، وينَظر إىل متوسِّط حساب العميل يف هذه الفترة، وُيعطى -نصف سنوية، أو سنوية

 .حّدًا للسحب على املكشوف مساويًا له يف الدورة املقبلة

دار السحب على املكشوف الذي ُيمـنح  وقد يقال مبريل ما سبق، ولكن ال يكون مق _
، وإمنا يكون حد السـحب علـى   "حساباته اجلارية"للعميل مساويًا ملقدار إيداعاته 

املكشوف نصف مقدار حسابات العميل اجلارية؛ أي أن يكون كل قرض من البنك 
مقابله إقراض ضعف ذلك املبلـغ مـن   " من خالل السحب على املكشوف"للعميل 

 .العميل للبنك

ريال يودعهـا   100أن تكون كل : طبيق نظام النَِّمر أو حساب النقاط، مريال ذلكت _
ريـال يسـحبها    100العميل يف احلساب اجلاري ملدة يوم توازي نقطة له، وكل 

العميل على املكشوف ملدة يوم َتخِصم نقطًة أو نقطت  من رصيد نقاطه؛ حبيـث إن  
بط مبقدار إيداعاته يف احلسابات مقدار سقف السحب على املكشوف املمنوح له يرت

 .اجلارية

وعلى كلٍّ فالتفصيالت الشكلية يف ذلك كرياة، إال إن خالصة ذلك، هو تـوفا منـتج   
السحب على املكشوف للعمالء بناء على مسألة القروض املتبادلة، سواٌء أكانت بشكل 

، أو بشكل -ة شهرأي أقرضين مائة ملدة شهر، أقرضك مائة ملد–متساٍو يف املقدار واملدة 
 .-أقرضين مائة ملدة شهر أقرضك مائت  ملدة شهر، أو مائة ملدة شهرين: مريل–متفاوت 

أسـلفين  "أو " القـروض املتبادلـة  : "وعليه فاحلكم يف ذلك مبين على الراجح يف مسألة
تفصياًل يف املطلب الريالث من  حكمها يفأهل العلم خالف ، وسيورد الباحث "وأسلفك

 .مبشيئة اهللهذا املبحث 
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باادائل السااحب علااى املكشااوف بااني املصاارف اإلسااالمي والبنااوك ا ليااة    : املطلااب الثاااني

 واألجنبية

 
قد يتعرض املصرف اإلسالمي النكشاف حسابه يف تعامالته املصرفية مع البنـوك احملليـة   
واألجنبية، ولذلك كان توفا بدائل للسحب على املكشوف من األمهية مبكان لتجنب دفع 

 .فوائد ربوية يف هذه األحوال
هذا وقد اختذت بعض املصارف إجراءات احترازية تقلل من احتمال تعرضها النكشـاف  

تعاقد املصرف اإلسالمي مع البنك األجنيب املراسل على أساس التغطية  (1):حساباهتا، مريل
 النقدية لعملياته، حبيث تكون أرصدة حسابات املصرف اإلسالمي يف البنـك األجـنيب  
املراِسل دائنة دائما، وإن حصل انكشاف طارئ فعلى البنك املراِسل أال يتمم عمليـات  

حىت تتم تغذية احلسـاب؛   -مريل تنفيذ احلواالت املصرفية، وصرف الشيكات–املصرف 
 .وبذلك يتفادى املصرف اإلسالمي دفع فوائد ربوية هلذه البنوك

املكشوف ب  املصـِرف اإلسـالمي    وعلى ُكلٍّ فإن أبرز البدائل املطروحة للسحب على
البديل القائم على مبدأ التعامل باملريل، والبديل القائم علـى  : والبنوك احمللية واألجنبية هي

 :وبياهنا كما يأيت. القروض املتبادلة

 

 السحب على المكشوف القائم على مبد  التعامل بالمثل:  ولا 

السحب على املكشوف يف تعامالهتـا  ذهبت بعض املصارف اإلسالمية إىل حماولة معاجلة 
وإن –مع البنوك احمللية واألجنبية من خالل طرح بديل غا قائم على القـروض املتبادلـة   

، وذلك من خالل مبدأ التعامل باملريل، حيث يتفق املصرف اإلسـالمي  -كان ذا شبٍه به
ـ    ال والبنك التقليدي على أن األخا لن يتقاضى فوائد من املصـرف اإلسـالمي يف ح

                                           
وإمنا إجراءات احترازيـة حتـاول   –ولكون مريل هذه اإلجراءات ليست ضمن بدائل السحب على املكشوف  (1)

 . لتمرييل هلا دون استقصائها أو اإلطالة فيهافسيكتفي الباحث با -التخفيف من احتمال االنكشاف
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بـدفع   انكشاف حساباته، ويف املقابل فإن املصرف اإلسالمي لن يطالب البنك التقليدي
 .فوائد يف حال انكشاف حساباته

هذا وإنه بتأمل مريل هذه املعاجلة فإهنا وإن كان فيها شبٌه من القروض املتبادلـة إال إهنـا   
فاقًا على اإلقراض، ليست مطابقة هلا ومساوية هلا يف احلكم؛ حيث إن هذا البديل ليس ات

وإمنا هو اتفاق على إسقاط الفوائد من اجلانب  يف حال االنكشاف واحلاجة إىل اإلقراض 
 .الطاريء املؤقت

وهذا البديل هو الذي نص املعيار الشرعي الصادر عن اجمللس الشـرعي هليئـة احملاسـبة    
ملعيار من قبيل القروض واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على إجازته، بل ومل جيعله ا

 : على اآليت( 19: )من املعيار الشرعي رقم 10/3املتباَدلة، حيث نصت الفقرة 
  :كشف احلسابات بني املؤسسة ومراسيلها"

درءًا لدفع الفائدة ب  املؤسسة ومراسيلها فإنه ال مانع من أن تتفق املؤسسة مع غاها من 
سابات أحدمها لدى اآلخر من دون تقاضي البنوك املراسلة على تغطية ما انكشف من ح

 ( 1)".فوائد
مستند جواز كشف احلسـابات  : " م جاء يف مستند األحكام الشرعية هلذا املعيار ما يأيت

ب  املؤسسات ومراسيلها هو احلاجة العامة، وأن املنفعة احلاصلة من جراء ذلك ال ختـص  
ن اإلقدام على مات القرض وإمنا وأهنا ليست من ذ ،املقرض وحده، بل هي منفعة متماثلة

 (1)".(أسلفين وأسلفك)د مسألة ِرالتعامل مع من يعاملك، فال َت

هذا وعندما ُوجِّه السؤال للهيئة الشرعية ملصرف الراجحي عن َحـلٍّ للسـحب علـى    
املكشوف يف تعامل املصِرف مع البنوك التقليدية األجنبية، فقد أجابت اهليئة يف قرارها ذي 

إن فتح حسابات للشـركة لـدى   : "بالبديل املبين على التعامل باملريل، وفيه( 11: )الرقم
املصارف األجنبية ال  تتعامل بالربا إمنا جيوز هلا لضرورة ممارسة عملها، وُيمكن للشركة 
أن تتعامل مع مراسليها من البنوك يف خارج أو داخل اململكة بنفس الطريقة ال  تتعامل هبا 

                                           
 (.417: )، ص"معيار القرض( "18: )املعايا الشرعية، املعيار الشرعي رقم (1)

  .(443: )املرجع السابق ص (1)
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، أي أن تـودع  تطلب من تلك البنوك املعاملة باملريلمع مراسليها حبيث  البنوك اإلسالمية
بدون أن تدفع الشركة فوائـد عليهـا، والعكـس     (1)تلك البنوك ودائعها لدى الشركة

 ".صحيح
كذلك فإن املستشار الشرعي لبيت التمويل الكوي  قد أفىت بنحوٍٍ من ذلـك يف الفتـوى   

   (1)(.31: )رقم

 

 مكشوف القائم على مبد  التعامل بالمثلحكم السحب على ال

بعد تأمل هذا البديل من بدائل السحب على املكشوف ودراسته فإن الذي يظهر للباحث 
 :جوازه، إال أنه جيب التنبيه على ما يأيت

وباألخص ما يتعلق بفتح –على املصرف اإلسالمي أن يسعى لتنفيذ عملياته وتعامالته  .1
مع مصارف إسالمية سواء أكان ذلك علـى   -املراسلة احلسابات اجلارية لدى البنوك

املستوى احمللِّي أم الدويل؛ ألنه َيْسَلم بذلك من كريٍا من اإلشكاليات،  م إن يف ذلـك  
آخذة يف االنتشـار   -بفضل اهلل ومنته–دعمًا وتشجيعًا للمصارف اإلسالمية ال  هي 

 .والتوسع بشكل مطرد يف العامل كلِّه

ف للتعامل مع بنك تقليدي فعليه أن يبذل الوسع والطاقة يف تضـم   إذا احتاج املصِر .1
االتفاقية بندًا صرحيًا يُنّص على عدم أخذ املصرف اإلسالمي أو دفعه للربا حتـت أي  
 .مسمى كان ويف أي ظرف وحال، حىت يشمل ذلك حال انكشاف احلساب وغاه

مع بعض كربيات وقد جنحت بعض املصارف يف حتقيق ذلك بعد جهود مضنية حىت 
 .-وهلل احلمد واملنة–املؤسسات املالية يف العامل 

على املصِرف اإلسالمي أن يبذل وسعه يف تغذية حساباته لدى البنك املراسل باملقدار  .4
ولو –الذي يفي بتعامالت املصرف املتوقَّعة، وأن يكون دائم املتابعة لذلك حىت يضمن 

 .عدم انكشاف حساباته -بشكل كبا

                                           
  .شركة الراجحي املصرفية لالستريمار: ؛ حيث كان مسماهمصرف الراجحي: املقصود بالشركة هنا (1)
 (.74/ 1)ة لبيت التمويل الكوي  الفتاوى الشرعي: ينظر (1)
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 السحب على المكشوف القائم على القرو  المتبادلة: ثانياا 

عاجلت بعض املصارف اإلسالمية حاجتها إىل كشف احلساب يف تعامالهتا مـع البنـوك   
الربوية احمللية منها واألجنبية من خالل القروض املتبادلة؛ حيث يوِدع املصرف اإلسالمي 

ساب النِّمر وحنوه يلتزم البنـك  أموااًل يف حساب جاٍر لدى البنك املراسل، وبناء على ح
بإعطاء املصرف سقفًا للسحب على املكشوف دون فوائد نظا إيداعاتـه يف احلسـاب   

 .اجلاري
من فتاوى ندوة الربكـة احلاديـة عشـرة لالقتصـاد     ( 1: )هذا وقد نصت الفتوى رقم

يتعامل  جيوز االتفاق ب  البنك اإلسالمي وبنك: "اإلسالمي على هذا البديل، إذ جاء فيها
بالفائدة على أنه إذا كان للبنك اإلسالمي أرصدة لدى البنك الربوي وانكشف حسـابه،  
فإنه ال يلتزم بدفع فائدة للبنك الربوي، ولكن يودع لديه أموااًل على أساس حساب النمر، 

 (1)".وذلك للتخلص من دفع فوائد ربوية عن املبالغ ال  انكشف احلساب بقدرها

 

 لمكشوف القائم على القرو  المتبادلةحكم السحب على ا

القـروض املتبادلـة، أو   : إن احلكم على هذا البديل مبين على الراجح يف حكم مسـألة 
، وال  سيعرض الباحث حكمها يف املطلب الريالث من هذا املبحـث  "أسلفين وأسلفك"

 .مبشيئة اهلل

                                           
  .(81: )فتاوى ندوة الربكة ص: ينظر (1)
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 والبنك املركزيبدائل السحب على املكشوف بني املصرف اإلسالمي : املطلب الثالث

 
العمل يف إطار نظام رأمسايل : إن من أكرب التحديات ال  تواجهها املصارف اإلسالمية هو

 .ربوي، وحتت إشراف ورقابة بنٍك مركزي تقليدي
آلية تعامل املصرف اإلسالمي مع البنك : هذا وإن إحدى جتليات هذا اإلشكال وآثاره هو
اإلسالمي لدى البنك املركزي وباألخص املركزي فيما خيص انكشاف حساب املصرف 

فيما يتعلق بالتعامالت اليومية ال  جيريها البنك املركزي للمقاصة والتسوية بـ  مجيـع   
، وكذلك ما يتعلق بـنقص رصـيد   -اإلسالمية منها والتقليدية–البنوك العاملة يف البلد 

ـ  زي، وغاهـا مـن   االحتياطي النظامي اإللزامي الذي يودعه املصِرف لدى البنك املرك
 .التعامالت ال  قد ُيضَطر املصرف فيها النكشاف حسابه

إىل إقناع  -ولتجنب االقتراض بفائدة ربوية–وعليه فقد جلأ كريٌا من املصارف اإلسالمية 
السحب على املكشوف بنـاء  –البنوك املركزية للتعامل بناًء على حساب النقاط أو النَِّمر 

ُيعطي البنك املركزي نقاطًا للمصرف اإلسـالمي نظـا    ؛ حيث-على القروض املتبادلة
إيداعاته لديه، ويف حال انكشاف حساب املصرف اإلسالمي فإن البنك املركزي ُيقِرضه 

 .مبقدار النَِّمر أو النقاط دون فوائد ربوية
ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن الغالب يف تعامل املصرف اإلسالمي مع البنك املركزي 

إلقراض املتبادل مع تساوي املقدار واملدة، بل إن مقدار إقراض املصرف اإلسـالمي  ليس ا
أكرير من إقـراض البنـك    -من خالل ودائعه اجلارية يف البنك املركزي–للبنك املركزي 

، -من خالل إتاحته السحب على املكشوف دون فوائـد –املركزي للمصرف اإلسالمي 
ار الضِّْعف فهو بشكل غا متكايفء علـى ُكـلِّ   وإن مل يكن ذلك التفاوت املشروط مبقد

 .أقرضين مائة ملدة يوم على أن أقرضك مائت  ملدة يوم أو مائة ملدة يوم : حال، أي
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يطلب توثيق إقراضه برهن أو ضمان، كأن ُيقدِّم  -يف الغالب–كذلك فإن البنك املركزي 
ركزي تسييله لالستيفاء منـه  املصرف اإلسالمي أوراقًا مالية وحنوها كرهن ميكن للبنك امل

   (1).يف حال عدم وفاء املصرف اإلسالمي بسداد القرض
 

 " سلفني و سلفك"حكم القرو  المتبادلة  و 

 
القروض املتبادلة بالشرط، أو أسـلفين وأسـلفك إىل   : اختلف أهل العلم يف حكم مسألة

 :قول 
 

فضيلة : دلة بالشرط، ومنهمذهب بعض املعاصرين إىل جواز القروض املتبا :القول األول
وهو ما أخذت به ندوة الربكـة احلاديـة عشـرة لالقتصـاد      (1)نزيه محاد،. د.الشي، أ

وهيئة الرقابة الشرعية لبنـك فيصـل    (3)واهليئة الشرعية ملصرف الراجحي، (4)اإلسالمي،
 (1).واملستشار الشرعي لبيت التمويل الكوي  (5)السوداين،

 

                                           
قرار اهليئة الشرعية ملصـرف  : ُينظر( يف القروض املتبادلة)فيما خيص الرهن امُلقدَّم للبنك املركزي نظا إقراضه  (1)

  .(58: )، وقرار اهليئة الشرعية لبنك البالد ذو الرقم(593: )الراجحي ذو الرقم
 (.183: )نزيه محاد ص/ د.يف فقه املعامالت املالية، أ: ينظر (1)

 :إال أن فضيلته قد اشترط جلواز القروض املتبادلة شروطًا ثالثة، هي
 أن تكون اتفاقية القروض املتبادلة ب  الطرف  بال فائدة. 

 لة متساوية املقدارأن تكون اتفاقية القروض املتبادلة قائمة على أساس كون املبالغ املوَدعة املتباد. 

 أن تكون مدة اإليداع املتقابلة متماثلة. 
  .(181: )فتاوى ندوة الربكة ص: ينظر(. 1: )وذلك يف فتواها رقم (4)
  .(101: )وذلك يف قرارها رقم (3)
ابة هيئة الرقفتاوى : ينظر. حول طريق التعامل مع البنوك اخلارجية( 1: )وذلك يف إجابتها على االستفسار رقم (5)

  (. 54 -51: )ص الشرعية لبنك فيصل السوداين
 (.131/ 3)الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكوي  : ُينظر. (187: )الفتوى رقمكما جاء يف  (1)
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 :أدلة القول األول
 

 :دل أصحاب القول ملا ذهبوا إليه من جواز القروض املتبادلة بأدلَّة عدة، أبرزها ما يأيتاست
  (1).القياس على جواز السُّفتجة :الدليل األول

 -رمحـة اهلل عليهمـا  -حيث أجاز بعض أهل العلم كشي، اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 
وذلك لكـون هـذه املنفعـة    الّسفتجة مع كوهنا تشتمل على منفعة زائدة على القرض؛ 

 .مشتركة ب  امُلقرض واملقترض، وال يستقل هبا أحدمها
وعليه فإن القروض املتبادلة جتوز قياسًا على جواز السفتجة، جبامع كون املنفعة الزائـدة  

 (1).على القرض فيهما مشتركة ب  املقِرض واملقترض وال يستقل هبا أحد العاقدين
أي عن اإلمام أمحـد جـواز   –وروي عنه جوازها : "-ه اهللرمح–يقول اإلمام ابن قدامة 

يأخذ من قـوم   (3)كان ابن الزبا (4):وقال عطاء ،لكوهنا مصلحة هلما مجيعًا ؛-السفتجة
فسئل عـن   ،بالعراق فيأخذوهنا منه (5) م يكتب هلم هبا إىل مصعب بن الزبا ،مبكة دراهم

 .أنه سئل عن مريل هذا فلم ير به بأسًا وروي عن علي  ،ذلك ابن عباس فلم ير به بأسًا

                                           
الكتاُب الذي يرسله املقترض لوكيِله ببلـٍد ليـدفع   : لفظة أعجمية معناها" -بفتح الس  وضمها-: السََُّّْفَتَجة (1)

 (.   111 -115 /4)حاشية الدسوقي على الشرح الكبا ". خذه منه ببلدهللمقرض نظا ما أ
  (.185: )نزيه محاد ص/ د.يف فقه املعامالت املالية، أ: ينظر (1)
أبو حمّمد عطاء بن أسلم بن صفوان القرشي موالهم املّكي املشهور بعطاء بن أيب رباح، شي، اإلسالم، : عطاء (4)

ـ 113من الّصحابة، توّفي سنة  100أوعية العلم، أدرك مف  احلرم املّكي، كان من  : ينظـر يف ترمجتـه  . هـ
  .(79/ 5)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (317/ 5)الّطبقات، ابن سعد 

الّزبا بن العـّوام   أبو بكر عبد اهلل بن الّزبا بن العّوام القرشي األسدي، بن حوارّي رسول اهلل : ابن الزبري (3)
س قريش يف زمنه، وأّول مولود يف املدينة بعد اهلجرة، أّمه أمساء بنت أيب بكر وخالته عائشة، توّفي ، كان فار
  .(98/ 3)، واإلصابة، ابن حجر (918/ 1)تاري، اإلسالم، الّذهيب : ينظر يف ترمجته. هـ74سنة 

، أّمه هي الّرباب بنـت  اهلل بن العّوام األسدي القرشي، ابن حوارّي رسول  مصعب بن الّزبريأبو عبد اهلل  (5)
 71أنيف الكلبّية، فارس شجاع، حارب املختار الريقفي وقتله، كان من سخائه يسّمى آنية الّنحل، توّفي سـنة  

  .(130/ 3)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (191/ 5)الّطبقات، ابن سعد  :ينظر يف ترمجته. هـ
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ألنه مصلحة هلما من  ؛والصحيح جوازه. .. (1)والنخعي (1)،وممن مل ير به بأسا ابن ساين
بـل   ،والشرع ال يرد بتحرمي املصـاحل الـ  ال مضـرة فيهـا     ،غا ضرر بواحد منهما

جب إبقـاؤه  فو ،وألن هذا ليس مبنصوص على حترميه وال يف معىن املنصوص ،مبشروعيتها
 (4)".على اإلباحة

ولكن قد يكون يف القرض منفعة للمقـرض  : "-رمحه اهلل–وقال شي، اإلسالم ابن تيمية 
ألن املقتـرض   ؛أهنا ال تكره :والصحيح ،كما يف مسألة السفتجة وهلذا كرهها من كرهها

  (3)".ففيها منفعة هلما مجيعا إذا أقرضه ،ينتفع هبا أيضًا
وإن كان املقرض قد ينتفع أيضا بـالقرض  : "-رمحه اهلل–م اجلوزية ويقول اإلمام ابن قي

كما يف مسألة السفتجة، وهلذا كرهها من كرهها، والصحيح أهنا ال تكره؛ ألن املنفعة ال 
  (5)".ختص املقرض، بل ينتفعان هبا مجيعا

 
 :مناقشة الدليل

 : ُيناَقش الدليل السابق بأوجٍه عدَّة أبرزها اآليت
لعلماء يف حترمي السفتجة إذا كانت املنفعة فيها متمحِّضة للمقرض، كـأن  مل خيتلف ا .1

   (1).تكون لنقل املال ُكلفة ونفقة

                                           
فقيـه  ، ، تابعيٌّ جليـل موىل أنس بن مالك  ،البصري األنصاريأبو بكر حمّمد بن ساين هو  :ابن سريين (1)

: تعبا الّرؤيا، وهو مطبوع مشـهور، تـوّفي سـنة   : هر بالورع وتعبا املنامات، ينسب له كتاب، اشُتحمدث،
  .(101/ 3)وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب  ،(433/ 15)هتذيب الكمال، املّزي  :ينظر يف ترمجته. هـ110

اإلمام احلافظ أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الّنخعي الكويف، أحد كبار الّتابع  صدقًا وصالحًا  :النخعي (1)
هـ وله 81ورواية وحفظًا، كان فقيه العراق وجمتهدًا يف الفقه، مات خمتفيًا من احلّجاج بن يوسف الريقفي سنة 

  .(510/ 3)، وسا أعالم الّنبالء، الّذهيب (144/ 1)هتذيب الكمال، املّزي : ينظر يف ترمجته. تسٌع وأربعون سنة
  (.347 -341/ 1)املغين  (4)
  (.515/ 10)جمموع الفتاوى  (3)
  (.175/ 4)إعالم املوقع   (5)
  ( .341/ 1)املغين، ابن قدامة : ينظر (1)
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واملـذهب عنـد    (1)وقوٍل عنـد املالكيـة،   (1)مع كون مجهور الفقهاء من احلنفية، .1
–يرون حترمي السفتجة مطلقًا، فإن من أجازهـا   (3)واملذهب عند احلنابلة (4)الشافعية،
إمنا يقُصر ذلك على ما كانت املنفعة فيه مشتركة ب   –املالكية وبعض احلنابلةكبعض 
 .الطرف 

املنفعة الزائـدة  : ولعل من األمهية مبكان يف هذا املقام بيان أن املقصود باملنفعة هنا هو
أي يف القرض بأصل مشروعيته ودون أية شـروط  –على املنفعة األصلية يف القرض 

انتفـاع  : قرٍض يشتمل على منفعة أصلية مالزمة له، وهـي  ، حيث إن كل-إضافية
املقترض بالتموِّل باملال امُلقَتَرض مدة بقائه عنده، وانتفاع امُلقِرض بضمان املال يف ذمة 

  (5).املقترض
ليس يف العامل سلف إال وهو جيرُّ منفعة، وذلـك  : "-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن حزم 

، فيكون مضمونًا تِلَف أو مل يتلف مع شكر املسـتقِرض  انتفاع املسِلف بتضم  ماله
 (1)".إياه، وانتفاع املستقرض مبال غاه مدًَّة ما

 -منفعة زائدة على مقتضـى القـرض  –وعليه فلما كان املقِرض يف السفتجة منتفعًا 
أن تكون للمقترض  -على رأِي من يرى اجلواز–ضمان خطر الطريق، فينبغي : وهي

كأن يكون له مال يف  -أي منفعة زائدة عن جمرد التموُّل بالقرض– منفعة يف السفتجة
 .بلد آخر ومصلحته يف ردِّ بدِل القرض يف البلِد اآلخر وحنِو ذلك

وهذا كما أن من أخذ السـفتجة مـن   : "-رمحه اهلل–يقول شي، اإلسالم ابن تيمية 
 ُضن املقـرِ مريل أن يكـو  ،وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه يف بلد آخر ،املقرض

وهو حمتـاج إىل   ،واملقترض له دراهم يف ذلك البلد ،إىل بلد آخر دراهَم ُلْمَح ُهُضَرَغ

                                           
  (.19/ 9)، رد احملتار، ابن عابدين (351/ 5)شرح فتح القدير، ابن اهلمام : ينظر (1)
  (.511/ 1)، عقد اجلواهر الريمينة، ابن شاس (45/ 1)املعونة، القاضي عبدالوهاب : ينظر (1)
  (.175/ 4)، روضة الطالب ، النووي (197/ 4)املهذب، الشاازي : ينظر (4)
  (.31/ 4)، كشاف القناع، البهويت (141/ 5)اإلنصاف، املرداوي : ينظر (3)
  (.131: )بداهلل العمراين صع/ املنفعة يف القرض، د: ينظر (5)

  (.97/ 9)احمللى  (1)
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أي -ويكتب له سـفتجة   ،دراهم املقرض فيقترض منه يف بلِد ،دراهم يف بلد املقرض
نهى عنه ألنه ُي: وقيل. دراهم املقترض فهذا جيوز يف أصح قويل العلماء إىل بلِد -ورقة

 ألن املقتـرض  ؛اجلواز :والصحيح .والقرض إذا جر منفعة كان ربا ،فعةقرض جر من
رأى النفع بأمن خطر الطريـق إىل نقـل    [املقِرض: كذا يف املطبوع، ولعل الصحيح]

والشارع ال ينهى عما  ،فكالمها منتفع هبذا االقتراض ،درامهه إىل بلد دراهم املقترض
نهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم وإمنا ي ،ينفع الناس ويصلحهم وحيتاجون إليه

  (1)".اهلل عنه
واختلفت الرواية عن " (1):ويقول اإلمام ابن قيِِّم اجلوزية يف حاشيته على سنن أيب داود
 :وال مؤنة حلملـها  ،خرآأمحد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد 

ألنه مصلحة هلما فلم  ؛املنذر ه ابُنَلَقَن .وروي عنه اجلواز...  ،عنه أنه ال جيوز يفرو
فأقرضه دراهم يوفيه كـل   ،ما لو أفلس غرميه :ونظا هذا ...ينفرد املقترض باملنفعة 

ونظـا ذلـك   ...  ألن املقترض مل ينفرد باملنفعة؛ جاز ،من رحبها معلومًا شيئًا شهٍر
... يبذره فيهـا  إذا أقرض فالحه ما يشتري به بقرا يعمل هبا يف أرضه أو بذرا : أيضًا

وذلك ألن املستقرض إمنا يقصد نفـع  ؛ وهو اختيار صاحب املغين ،والصحيح جوازه
وإيفاءه إياه يف بلد آخر  ،فأشبه أخذ السفتجة به ،وحيصل انتفاع املقرض ضمنًانفسه 

واملنفعة ال  جتر إىل الربا يف القرض هي ال  ختـص  . من حيث إنه مصلحة هلما مجيعًا
فإنـه ال  ؛ دار املقترض وركوب دوابه واستعماله وقبـول هديتـه   كسكىن ،املقرض

مصلحة له يف ذلك خبالف هذه املسائل فإن املنفعة مشتركة بينهما ومهـا متعاونـان   
  (4)".عليها فهي من جنس التعاون واملشاركة

                                           
  (.351 -355/ 18)جمموع الفتاوى  (1)
سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي الّسجستاين، اإلمام احلافظ املشهور، أحد رجـال الّسـنن   : أبوداود (1)

، -الّصحيح  يف املرتبـة الذي جعله أهل احلديث بعد -الّسنن : األربعة، له كتب يف احلديث من املطبوع منها
، وسا أعالم الّنبالء، (455/ 11)هتذيب الكمال، املّزي : ينظر يف ترمجته. هـ175وكتاب الّزهد، توّفي سنة 

  .(117/ 14)الّذهيب 
(4) (8 /308.)  
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أن تكون يف ذاهتـا  : وعليه فقد تبيَّن جليًا أنه ُيشَتَرط جلواز املنفعة الزائدة يف القرض
منفعًة للمقتِرض كما هي منفعة للمقِرض يف الوقت نفسه، كما هو احلال يف صـورة  
السُّفتجة ال  يكون للمقترض مال يف بلد آخر وساتفق بتسليم املال يف ذلك البلـد،  

 .مع كونه مصلحة للمقرض يف ذات الوقت بسقوط خطر الطريق ومؤونة النقل
ادلة على قول من رأى جواز السُّـفتجة  تب  من خالل ما سبق أن قياس القروض املتب .4

يف  -أي مـن املقتـرض األول ملقرضـه   –قياس مع الفارق؛ حيث إن القرض الرياين 
القروض املتبادلة منفعة زائدة للمقِرض األول وليس للمقترض األول فيها منفعة البتة؛ 

 (1)".كل قرٍض جر نفعًا فهو ربا"وعليه فتكون القروض املتبادلة داخلة يف عموم 

 
 : إجابة عن املناقشة

ال ُيَسلَّم بأن القرض الرياين يف القروض املتبادلة منفعة زائدة متمحِّضة للمقِرض فحسب، إذ 
 .إن املقترض قد انتفع بالقرض األول؛ وبذلك تكون املنفعة مشتركة من الطرف 

 
 :الرد على اإلجابة

ية راجعة لطبيعة العقد بأصـل  انتفاع املقترض بالقرض األول ومتّوله به إمنا هو منفعة أصل
، بينما القرض الرياين الذي شرطه -كما سبق بيانه أعاله–املشروعية وليست منفعة زائدة 

املقترض األول على نفسه نظا إقراض املقِرض له إمنا هو منفعة إضافية زائدة على القرض 
إقـراض   األول وليس للمقتِرض األول فيها منفعة زائدة البتة، وبذلك يكـون اشـتراط  

 .املقترض األول ملقرضه حمرمًا

                                           
: اإلمام ابن املنـذر يف اإلمجـاع ص  : حيث حكى اإلمجاع على معىن هذا الضابط مجع من أهل العلم، ومنهم (1)

، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى (53/ 11)، وابن عبدالرب يف االستذكار (77/ 9)، وابن حزم يف احمللى (141)
، وغاهم كريا (188/ 3)، وابن املفلح يف املبدع (13/ 11)، وبدر الدين العيين يف عمدة القاري (443/ 18)
  .-رمحة اهلل على اجلميع-
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ولتأكيد ما سبق فإنه ال يصّح أن يقال يف اجلمع ب  القرض والبيع مع حماباة املقـِرض يف  
بأن هـذه املنفعـَة   : ال يصح أن يقال (1)مثن السِّلعة نظا قرضه الذي ورد النص بتحرميه،

باملال املقترض منفعة أصـلية،  منفعٌة جائزة مشتركة؛ وذلك ألن انتفاع املقترض بالتموِّل 
بينما انتفاع املقِرض بالفرق ب  سعر السلعة املشَترط شراؤه هلا بأقل من قيمتـها ألجـل   
اإلقراض إمنا هي منفعة زائدة ليس للمقترض فيها مصلحة يف ذاهتا؛ وعليـه فقـد نـص    

 .الشارع على حترميها
للصورة املباحة للقـرض املشـتمل   وملزيد جتلية األمر وتوضيحه فإنك جتد يف املريال اآلخر 

-رمحه اهلل–على منفعٍة زائدٍة مشتركٍة ب  املقِرض واملقترض الذي أورده اإلمام ابن القيِّم 
، لـو  "جاز ،من رحبها معلومًا فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئًا ،ما لو أفلس غرميه: "

هذا القرض اجلديد يعينـه   أن: ُتؤمِّل هذا املريال، لوجدت فيه منفعًة زائدًة للمقترض وهي
على استمرار العمل واملتاجرة وعدم التعرير يف القرض األول، مما ميكنه من سداد القـرض  
األول واستمراره يف مزاولة عمله دون إعسار، وهذه املنفعة الزائـدة يف ذاهتـا مصـلحة    

سـداد  للمقرض يف الوقت نفسه؛ إذ إن استمرار غرميه املفلس يف العمل ميكنه من الربح و
وعليه فإنه يكتمل بتأمل هذه الصورة مالحظة الفرق بـ  حقيقـة   والرياين؛ قرضه األول 

واهلل -املنفعة الزائدة املشتركة اجلائزة، واملنفعة الزائدة احملرمة ال  يستقل املقِرض بنفعهـا  
 .-أعلم
  

، ودعم به "كأسلفين أسلف"إن مما استند إليه من أجاز القروض املتبادلة أو : الدليل الثالث
 . رأيه ما ُنسب إىل املالكية من إجازة أسلفين وأسلفك

الودائع املتبادلـة، أو القـروض املتبادلـة    : "د نزيه محاد.يقول صاحب الفضيلة الشي، أ
، ...بالشرط، أو القروض املقابلة للودائع، أو أسلفين أسلفك هو سـائغ مقبـول شـرعاً   

من  -يف املشهور–ما ذهب إليه املالكية : لريالثاألمر ا... ومستند هذا الرأي مخسة أمور،

                                           
، وقد ..(وبيع  ال حيل سلف) :قال  أن النيب -رضي اهلل عنهما– عمر عبداهلل بنوذلك كما جاء يف حديث  (1)

 .سبق خترجيه
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 -حفظه اهلل- م أورد  (1)،"جواز مسألة أسلفين وأسلفك عند كالمهم على بيوع اآلجال
 .-رمحهم اهلل–لتعزيز ذلك مجلًة من النقول من مدونات أئمة املالكية 

 
 :املناقشة

 : يناقش ما سبق من خالل بيان النقاط اآلتية
القروض املتبادلة يرى املالكية حترميها اتفاقًا، وقد نص على ذلك  أو" أسلفين أسلفك" .1

 :ومن ذلك. غا واحد من أئمة املذهب

  وال خالف يف املنع من أن يسلف اإلنسان " (1):-رمحه اهلل–يقول اإلمام احلطاب
 (4)."شخصا ليسلفه بعد ذلك

  (3)."سلفكوال خالف يف منع أسلفين وأ: "-رمحه اهلل–ويقول الشي، حممد عليش 
وذلك للحديث عن ُصوٍر " بيوع اآلجال: "عقد كريٌا من أئمة املالكية فصاًل ُعنِون بـ .1

لعقوِد بيٍع وشراٍء متعاقبٍة ب  البائع واملشتري جائزٍة يف ظاهرها، ولكـن ُيخشـى أن   
إىل التََّحيُّل على مجلة مـن   -يف حقيقة األمر ونتيجته-تكون يف صورهتا املركبة آيلة 

، أو بيع ديـٍن  أو صرف مؤخر ،علجبأو ضمان  ،جر نفعًا قرضكالت احملرمة؛ املعام
 . بدين، أو أسلفين أسلفك

إىل أقسام، منها ما هو حمرَّم اتفاقـًا،   -بيوع اآلجال–وقد قسموا هذه البيوع املركبة 
؛ وذلك حبسب قوة الشبهة يف -ب  خالف قوي وضعيف–ومنها ما هو حمل خالف 

 .كريرِة قصِد الناِس التحيُِّل هبا على املعامالت احملرَّمةالصيغة املركبة، و

                                           
 (.187 -181: )نزيه محاد ص /د.، أيف فقه املعامالت املالية واملصرفية (1)

مشس الّدين أبو عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن عبد الّرمحن الّرعيين الّشها باحلّطاب، فقيه مـالكي، مـن    :احلطاب (1)
ينظـر يف  . هـ853: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، وحترير الكالم يف مسائل االلتزام، توّفي سنة: ارهآث

 .(458: )، وشجرة الّنور الزكّية، ابن خملوف ص(447: )نيل االبتهاج، الّتنبك  ص: ترمجته
 (.174 /1)مواهب اجلليل، احلطاب  (4)

 (.599 /1)منح اجلليل، عليش  (3)
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مل ُيعَقد لبحث  -بيوع اآلجال: أي-وعليه َفِمَن األمهية مبكان التنبُّه إىل أن هذا الفصل 
حكم القرض الذي جيرُّ نفعًا، وال أخذ األجر على الضمان، وال الصرف مع تـأخا  

وال أسلفين وأسلفك، فهذه املعـامالت   تسليم أحد العوض ، وال بيع الدين بالدين،
حمرمة عندهم اتفاقًا، وإمنا حمل البحث والنظر يف هذا الفصل من كتب املالكية إمنا هو 
يف ِصَيِغ بيٍع وشراٍء ب  العاقدين، ُيخشى أن تكون يف مآهلا وصورهتا املركبة ذريعة أو 

 . حيلة على إحدى هذه احملرمات وغاها
. تب  له ذلك جليًا" بيوع اآلجال: "أئمة املالكية يف فصل هذا وإن من تأمل نصوص

 :ومن أمريلة ذلك
  يف بيان حكم بيوع  :فصل: "يف الشرح الصغا -رمحه اهلل–يقول اإلمام الدردير

ظـاهره   وهو بيـعٌ  .وهو بيع املشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله ألجل ،اآلجال
و مل يقصد فيه التوصل إىل املمنـوع،  اجلواز، لكنه قد يؤدي إىل ممنوع؛ فيمتنع ول

كبيع أدى إىل أي (: كسلف مبنفعة)، ...للذريعة ال  هي من قواعد املذهب سدًا
؛ كبيعه سلعة بعشرة ألجل  م يشتريها خبمس نقدا أو إىل أجل أقل فقـد آل  ذلك

أي (: وديـن بـدين  )، األمر إىل رجوع السلعة لرهبا وقد دفع قليال عاد إليه كرياا
: ولذا قال، ...وكبيع أدى لذلكأي (: وصرف مؤخر)، ...أدى إىل ذلكوكبيع 

للمتبـايع  ولـو مل يقصـد    (: ما أدى ملمنوع يكرير قصده)من البيوع ( منعُي)
   (1)(".بالفعل

على ذلك يف حاشيته على الشرح الصـغا   (1)-رمحه اهلل– م علَّق اإلمام الصاوي 
كتهمة  ،فال مينع لضعف التهمة ،قصدهأي ال ما قل : (يكرير قصده): قوله: "بقوله

                                           
(1) (4 /111- 117.) 

يف إقليم الغربّية مبصر، " صاء احلجر"أمحد بن حمّمد اخللويت الّشها بالّصاوي، فقيه مالكي نسبته إىل : الصاوي (1)
ـ 1131: بلغة الّسالك ألقرب املسالك، وحاشية على تفسا اجلالل ، توّفي باملدينة املنّورة سنة: من آثاره . هـ

 .(131/ 1)، واألعالم، الّزركلي (458: )ابن خملوف ص شجرة الّنور الزكّية،: ينظر يف ترمجته
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أن تبيعه ثوبا بدينارين إىل : ومريال الرياين... (1)وهتمة أسلفين وأسلفك ،ضمان جبعل
أو دينار إىل شهرين، فآل أمر البائع إىل أنه دفـع   تشتريه منه بدينار نقدًا ،  مشهر

دينـاره،  للمشتري ويأخذ عند رأس الشهر دينارين؛ أحدمها عن  اآلن دينارا سلفًا
سلف منه يدفع له مقابله عند رأس الشهر الرياين، فال مينع أيضا لضـعف   :والرياين
  (1)".التهمة

من ِذْكـٍر   -ضمن فصل بيوع اآلجال-بناًء على ما سبق فإن ما أورده فقهاء املالكية  .1
بذاهتا أو للتعـرض  " أسلفين وأسلفك: "ليس لبيان حكم مسألة" أسلفين أسلفك"لـ 

لبتة، وإمنا لبحث حكم مجلة صوٍر لبيوٍع مركبة تتطرق إليهـا شـبهة   للخالف فيها ا
 ".أسلفين وأسلفك"

اخلرشي ومن أمريلة هذه البيوع حمل البحث وموضع اخلالف يف حكمها ما أشار إليه 
بدينارين  أن يبيع ثوبًا :-أسلفين وأسلفك: أي- ومريال الرياين: "بقوله (4)-رمحه اهلل–

فالريوب قد رجع إليه ودفـع اآلن   ،ودينار لشهرين ر نقدًالشهر،  م يشتريه منه بدينا
أحدمها يف مقابلـة   ،للمشتري يأخذ منه عند رأس الشهر األول دينارين سلفًا دينارًا
  (3)".واآلخر سلف يدفع مقابله عند رأس الشهر الرياين ،ديناره

 :وتصوير ذلك
                                           

كتهمة ضمان  ،منع لضعف التهمةفال ُي: "-رمحه اهلل–هذا ولعل من املناسب التنبيه إىل أن قول اإلمام الصاوي  (1)
 :، فيه إشارتان"وهتمة أسلفين وأسلفك ،جبعل
، -صفق  البيع  م الشراء–تان الصفقتان نع هو هاملقصود بالذي ال ُيم" منع لضعف التهمةال ُي: "أن قوله :األوىل

 .وليس أسلفين أسلفك
فتعباه بالتهمة فيه داللة على حترمي أسلفين وأسلفك، ألنه عدها هتمة، وأجاز البيعة " لضعف التهمة: "قوله :الثانية

 .بعيدة -وهي أسلفين وأسلفك–لكون أيلولتها هلذه التهمة 
 (.117/ 4)غا حاشية الصاوي على الشرح الص (1)

املصري، نسبته إىل قرية يقال هلـا   -اخلرشي: ويقال-أبو عبد اهلل حمّمد بن عبد اهلل بن علي اخَلراشي : اخلرشي (4)
فتح اجلليل على خمتصر العاّلمة خليل، : أبو خراش يف مصر، فقيه مالكي، أول من توىل مشيخة األزهر، من آثاره

، (130/ 1)األعالم، الّزركلـي  : ينظر يف ترمجته. هـ1101: ة، توّفي سنةومنتهى الّرغبة يف حّل ألفاظ الّنخب
  .(179/ 8)ومعجم املؤّلف ، كّحالة 

 (.319/ 5)شرح اخلرشي على خمتصر خليل  (3)
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 زيٌد من بكٍر سيارًة مبائ  ألف ريال مؤجلة إىل سنةع اب.  

 مبائ  ألف ريال، على النحو  عد ذلك أعاد زيٌد شراء السيارة ال  باعها من بكٍرب
  :اآليت

 100  نقدًاألف ريال. 

 100  ألف ريال مؤجلة إىل سنت. 

 وعليه فإن سيارة زيد قد رجعت إليه. 

  ألف ريال حالَّة، على أن يدفع مقابلـها   100ويكون بكر قد استلف من زيد
 :ألف ريال بعد سنة 100

 100 ألف ريال سداد دين زيٍد عليه. 

 100  على أن يسددها -مقابل سلفه العام املاضي-ألف ريال يسلفها لزيد ،
 .زيد بعد سنة

  ألف إىل عام،  م أسلف بكٌر  100ونتيجُة هات  الصفقت  أن زيدًا أسلف بكرًا
زيدًا إىل عام آخر؛ وبذلك يكون مآل هات  الصفقت  فيـه شـبهة أسـلفين    

 .كوأسلف
واستشهد هلـا  " أسلفين وأسلفك"وبذلك يتضح جليًا أن من نسب إىل املالكية إجازة 

 .-واهلل أعلم–جبملة نقول واردة يف فصل بيوع اآلجال أنه قد جانب الصواب 
أسـلفين  "هذا ومما يتأكد به ما سبق، أن بعض أئمة املالكية قد مجع ب  تقرير حتـرمي   .4

إليها شبهة ضعيفة للتحيل على أسلفين وأسلفك،  ، وجواز البيوع ال  تتطرق"وأسلفك
 :ومن ذلك

  ومن املمنوع الذي يبعد القصد إليه جـدا أسـلفين   : "-رمحه اهلل–يقول احلطاب
ومريال ما أدى إىل أسلفين وأسلفك أن يبيع ثوبا بدينارين إىل شهر، ... وأسلفك،

إىل صـاحبها،  أو بدينار إىل شهرين؛ فالسلعة قد رجعـت    م يشتريه بدينار نقدًا
ودفع اآلن دينارًا، ويأخذ بعد شهر دينارين أحدمها عوض مبا كان أعطاه، والرياين 

فاملشهور إلغاء هذا وعدم اعتبـاره، والشـاذ البـن    كأنه أسلفه لاده بعد شهر، 
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اعتباره واملنع مما أدى إليه، وال خالف يف املنع من أن يسلف اإلنسان  (1)املاجشون
  (1)."شخصا ليسلفه بعد ذلك

  ع البيع اجلائز يف الظاهر املؤدي مَنُي( ال): "-رمحه اهلل–ويقول الشي، حممد عليش
 أي ممنوٌع( ما)ملمنوع قل قصده للتهمة على التوصل به إىل أن حيصل ب  عاقديه 

 ،بدينارين ألجل شيٍء كبيِع ،..(.وأسلفك سلفينَأ)ك  ...ه من الناسُدْصَق .(.لََّق)
 فآل األمر إىل دفع البـائع دينـاراً   ؛من األجل ل ودينار ألبعد م يشتريه بدينار حا

وأخذه عند األجل دينارين، أحدمها قضاء عن الدينار األول، والرياين سلف  ،نقدًا
من املشتري يرده له البائع عند األجل الرياين، فقد أسلف كـل منـهما اآلخـر    

ـ قاِبوُم .فاملشهور عدم اعتبار هذه التهمة لضعفها بقلة قصدها جـدا  ه البـن  ُل
 (4)."وال خالف يف منع أسلفين وأسلفك .ما أدى إليها ُعْنها وَماعتباُر :املاجشون

 
  (3).احلاجة وعموم البلوى: إن من أهم أدلة اجمليزين هو: الدليل الرابع

وتطبيقاتـه أصـبحت   [ القروض املتبادلة: أي]احلاجة يف هذا العصر للتعامل هبذا النظام "
ومتعينة أيضًا، إذ ال يوجد مشروع آخر أو نظام بديل يؤدي نفس الغرض ماسَّة بال ريب، 

وحيقق ذات الغاية وُيعطي نفس املرونة، ويرفع احلرج واملشقَّة يف التعامل فيما خيصُّ عالقة 
املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية مع البنوك املراِسلة وغاها، ال  ال مندوحـة مـن   

فـتع   ... ا عن اإليداع لديها والسحب منها على احلسـاب،  التعامل معها، وال غىن هل

                                           
فقيـه   مـوالهم،  التيمي القرشي عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهلل ابن املاجشون مروان بوأ: ابن املاجشون (1)

، كتاب كبا يف الفقـه : من آثاره ،كان مف  أهل املدينة يف زمانه ،وغاه مالك اإلمام على تفقه مالكي فصيح،
، سا أعالم النـبالء، الـذهيب   (111/ 4)وفيات األعيان، ابن خلكان : ينظر يف ترمجته. هـ 111: تويف سنة

(10 /458.)  
 (.179 -171 /1) مواهب اجلليل (1)

 (.599 -591 /1) منح اجلليل (4)

  .من فتاوى بيت التمويل الكوي ( 31: )، الفتوى رقم(181: )فتاوى ندوات الربكة ص: ينظر (3)
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اللجوء إىل هذه املعاملة واجته الفكر إىل القول مبشروعيتها بناء على ما أسلفنا من حجـج  
  (1)..".، ونظرًا لداعي احلاجة اخلاصَّة ال  ُتَنزَّل عند الفقهاء منزلة الضرورة ..
 

 :املناقشة
 
العمل مبقتضاها أصل من أصول الشريعة امُلتََّفق عليها، إال أن و (1)اعتبار احلاجة اخلاصة .1

ذلك ليس على إطالقه، فليست كلُّ حاجة جيوز العمل هبا واالسـتريناء مـن عمـوم    
املؤثِّرة " احلاجة اخلاصَّة"األحكام الشرعية مبقتضاها، إذ إن ذلك مفتقر إىل استجماع 

عية، وأشار إليها أهل العلم حىت ُيعَمل شروطًا وضوابَط عدَّة دلَّت عليها النصوص الشر
 :  مبقتضاها وتؤثِّر يف احلكم الشرعي ومنها

أن تكون احلاجة متحققة؛ فاألحكام الريابتة باحلاجة أحكام استرينائية شـرعها اهلل   _
رمحة بعباده وختفيفًا عليهم، وعليه فال بد من حتقُِّق وجوِد احلاجـة؛ ألن احلاجـة   

كما نصت على ذلـك   (4)"الرُّخص ال ُتناط بالشك"و اخلاصة من قبيل الرَُّخص،
  (3).القاعدة الفقهية

ـ أسباب الرخص أكرير مـا تكـون مُ  : "-رمحه اهلل–يقول اإلمام الشاطيب   ًةَردََّق
فأدى ذلـك إىل   ؛نفسها وهى خفيفة يف فرمبا عدها شديدًة ،ًةَققََّحال ُم ًةَمهََّوَتوُم

مـا يشـاهد    وكرياًا ،على أصل  مبينٍّوغا وصار عمله ضائعًا ،عدم صحة التعبد
وليست كذلك إال مبحض التوهم  صعبًة األموَر م اإلنساُنهََّوَتفقد َي ،اإلنسان ذلك

                                           
  .(401 -400: )نزيه محاد ص/ د.يف فقه املعامالت املالية، أ (1)
ة، أو هي ال  حيتاج إليها فئة من الناس، كأهل بلد أو ُقْطٍر بعينه، أو أهل صنعة أو حرفة حمدَّد :احلاجة اخلاصة (1)

ال  يكون الناس مجيعًا حمتاج  إليها فيما ميسُّ : حيتاج إليها أهل بيت أو شخٍص ما، وذلك خبالف احلاجة العامَّة
 (.111/ 1)أمحد الرشيد / احلاجة وأثرها يف األحكام، د: ينظر .مصاحلهم العامَّة

الشروط؛ فلذلك ُنصَّ على كـون  هذا وإن احلاجة اخلاصة تفارق احلاجة العامة يف بعض األحكام والضوابط و
 .احلاجة اخلاصة: امُلسَتَدلِّ هبا هنا هي -حمل النقاش–احلاجة 

  .(131: )األشباه والنظائر، السيوطي ص (145/ 1)األشباه والنظائر، السبكي : ينظر (4)
  .(193، 115/ 1)أمحد الرشيد / احلاجة وأثرها يف األحكام، د: ينظر (3)
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 ،كرياة وألبطل عليه أعمااًل ،بعيدة مهاٍو ولو تتبع اإلنسان الوهم لرمى به يف ،...
 ( 1)".العادات والعبادات وسائر التصرفات يف رٌدّطوهذا ُم

إذ نصت القواعد الفقهية علـى  : جيوز للحاجة جيب أن ُيَقدَّر بقدرها كما إن ما _
  (1)".ما جاز للحاجة يتَقدَّر بقدرها: "ذلك، ومنها

كما إن احلاجة اخلاصة ُتريِبت أحكامًا مؤقتة، ويؤثر فيها بقاء احلاجة أو زواهلا، فإذا  _
جة فال جيوز كانت احلاجة باقية جاز االستمرار على حكمها، وأما إذا زالت احلا

البقاء على حكمها، وجيب الرجوع إىل مقتضى احلكم األصلي، وقد دلت القواعد 
مـا أبـيح   : "وقاعدة (4)،"ما جاز لعذر بطل بزواله: "الفقهية على ذلك، ومنها
  (5).(3)"للحاجة مل ُيَبح مع عدمها

رات فال جيوز القول باحلاجة مع وجود خيا: كما ُيشترط أن تكون احلاجة متعيِّنة _
 .وحلول أخرى تندفع احلاجة هبا

وعليه فإنه من يسَتعِرض الضوابط والشروط السابقة للحاجة اخلاّصة املؤثرة، ويعرضها 
على حال املصرفية اإلسالمية وواقعها اليوم؛ فإنه سيجد أن االستدالل باحلاجة إلجازة 

ا هنا مفتِقَدة جلملة القروض املتبادلة بإطالق جمانٌب للصواب؛ إذ إن احلاَجة املسَتَدل هب
من الشروط والضوابط؛ فهي غا متحققة يف بعض الصُّور من القروض املتبادلة، كما 
إهنا غا متعيِّنة يف أغلب األحوال، كما إهنا وإن كانت متصوَّرة يف حقبة زمنية وحال 

 .حمدَّدة فقد تغيَّرت مما يوِجب تغيُّر احلكم مع تغاها
 

                                           
  (.508 -509/ 1)املوافقات  (1)
أورد هذه القاعدة هبذا اللفظ، وألفاظ أخرى مشاهبة مجع من أهل العلم يف كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه  (1)

، (80/ 41) ، ابن تيميـة ، جمموع الفتاوى(197/ 1)قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم : والفقه، ومن ذلك
 (.85: )، ابن جنيم صاألشباه والنظائر، (147/ 1) البخاريكشف األسرار، 

  (.85: )األشباه والنظائر، ابن جنيم ص (4)
 .(117/ 1)املغين، ابن قدامة  (3)
  .(188، 119 -111/ 1)أمحد الرشيد / احلاجة وأثرها يف األحكام، د: ينظر (5)
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من كون احلاجـة يف  -ل الرابع من أدلة جميزي القروض املتبادلة  م إن ما ُذِكر يف الدلي .1
وأنه ال يوجد بديل آخر  ،هذا العصر للتعامل بالقروض املتبادلة أصبحت ماسَّة ومتعينة

يؤدي نفس الغرض وحيقق ذات الغاية وُيعطي نفس املرونة، ويرفع احلرج واملشـقَّة يف  
غا مَسلَّم؛  -وغاهاة مع البنوك املراِسلة التعامل فيما خيصُّ عالقة املصارف اإلسالمي

 : إذ إنه سبق وأن عَرض الباحث مجلة من البدائل للسحب على املكشوف يف

مريل السحب على املكشوف بناء على القرض : عالقة املصرف اإلسالمي بعمالئه -
 .احلسن، والسحب على املكشوف بناًء على التمويل واالستريمار املتعاكس

مريل البديل القـائم علـى   : رف اإلسالمي بالبنوك احمللية واألجنبيةويف عالقة املص -
 . التعامل باملريل

وعليه فإن إطالق القول بوجود حاجٍة ماسَّة ومتعيِّنة وال تندفع إال بالقروض املتباَدلـة  
  (1).غُا دقيق

 
 مـن – م إن تعميم احلكم جبواز القروض املتبادلة وتربيره باحلاجة جمانب للصـواب   .4

مبقياس املوازنة ب  املصاحل واملفاسد ومنهجية اإلصالح  -نظر الباحث القاصرة وجهة
وُتستريىن الصُّور ال  تتجلى  (1)والتغيا؛ حيث إن املفَتَرض أن ُيحَكم يف ذلك بالتحرمي،

 .فيها احلاجة بشكل ظاهر، ويبقى ما عداها على حكم األصل

وضع خطٍة لتوفِا البدائِل للصُّور ال  ل -ولو على املدى البعيد–كما إنه ينبغي السعي 
 .قيل جبوازها استريناًء للحاجة؛ لكون أصل احلكم فيها هو التحرمي

                                           
التعامـل  إال أن الباحث يرى أن هناك حاالت حمدودة جدًا قد ال جيد املصرف اإلسالمي فيها مندوحـة إال ب  (1)

 :بالقروض املتبادلة أو القرض الربوي الصريح، مريل
   تعُذر التعامل مع البنك املراسل جبميع احللول األخرى املذكورة سابقًا، مع عدم توفُّر بنك مراسل بديل يف هذا

 . البلد األجنيب

   إقناعهـا   -حـىت اآلن -تعامل املصارف اإلسالمية يف بعض البلدان مع البنوك املركزية التقليدية ال  يتعذر
  .بطريقة أخرى بديلة غا القروض املتبادلة

 .-واهلل أعلم–ومريل هذه احلاالت احملدودة والقليلة ميكن القول باجلواز لتحقق وجود احلاجة، ولتعيُّن العمل هبا 
 .إذا كان دافع القول باإلجازة احلاجة فحسب (1)
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أما تعميم احلكم جبواز مجيع صور القروض املتبادلة وحاالهتا دون تقييد أو تأقيت أو 
ؤقتة مراجعة وسعٍي لتوفا البدائل ورفٍع هلذه احلاجة، سيجعل هذه الرَُّخص الطارئة امل

أصاًل دائمًا وحالة طبيعية غا مستنكرة، بل رمبا أصبحت أصاًل ُيقاس عليه وقاعـدة  
 .ُيبىن عليها

وحىت ال يكون هذا الكالم ملقًى على عواهنه، فتأمل أن بعض الفتاوى والقـرارات  
الصادرة بإجازة القروض املتبادلة استدالاًل باحلاجة وعموم البلوى صادرة قبـل مـا   

ن عامًا أو أكرير، ومع ذلك فمازالت املصارف اإلسالمية تبين على هذا يقارب العشري
 (1)!األصل؛ أفيصح مقارنة حال املصارف اإلسالمية قبل عشرين عامًا باليوم؟

 

                                           
، بل إن هناك مجلة من املسائل ال  أفتت جبوازهـا اهليئـات   وليس ذلك قاصرًا على القروض املتبادلة فحسب (1)

الشرعية على سبيل الرخصة واالستريناء، مراعاًة لواقع املصارف اإلسالمية ونشأهتا وصعوبة الظروف احمليطة هبـا  
مـع   -أي بعد ثالث  عامـًا تقريبـاً  –هذه الرَُّخص املرحلية املؤقتة قد استمرت حىت اليوم ف ومع ذلكآنذاك، 

إن املصرفية اإلسالمية حباجة إىل إعادة مراجعة وتقومي جلملة من هذه  .االختالف الكبا ب  واقع األمس واليوم
 .الرَُّخص والفتاوى ال  صَدَرت يف ظروف حمدَّدة؛ إذ الفتوى تتغا بتغيُّر الزمان واملكان

صرفية اإلسالمية، وخطـط متوسـطة   كما إن ذلك يؤكِّد على أمهية رسِم خَطٍط استراتيجية طويلة األجل للم
وقصاة األجل تكون حمققة للغايات العليا واألهداف بعيدة املدى، حىت تتم املواءمة ب  معاجلة احلاجات اآلنيـة  

  .العاجلة، وجعلها قنطرة للتغيا إىل األفضل، ال الرجوع إىل الوراء
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 : القول الثاين
على حتـرمي القـروض    (3)واحلنابلة (4)والشافعية، (1)واملالكية، (1)اتفق الفقهاء من احلنفية،

 .املتبادلة
 

 :قول الثاينأدلة ال
 

 :استدل القائلون بتحرمي القروض املتبادلة بأدلة عدة، أمهها ما يأيت
 

  :الدليل األول
واشتراط إقراض املقترض ملقرضه  (5)،"كل قرٍض جرَّ منفعًة فهو ربا"أمجع العلماء على أن 

 .قرضًا آخر إمنا هو منفعة زائدة على القرض؛ وبذلك تكون القروض املتبادلة حمرَّمة
 

 :املناقشة
ال ُيسلَّم كون القروض املتبادلة من قبيل القروض احملرمة ال  جترُّ منفعة زائدة للمقـرض؛  

هي الزيادة املشترطة : وذلك ألن املنفعة ال  فيها الربا أو ُشبهته، وجيب خلو القرض منها"
لـذات  أما منفعة إقراضه نفس املبلغ و... للمقرض على مبلغ القرض يف القدر أو الصفة، 

املدة مقابل قرضه، فليست بزيادة يف قدر وال صفة، وليست من جنس املنفعة ال  فيهـا  
شبهة الربا أو حقيقته، وإمنا هي من قبيل النفع املشترك الذي ال خيص املقرض وحده، بل 

                                           
، ولكن يتخّرج على قواعدهم "ملتبادلة بالشرطالقروض ا"مل يطلع الباحث على نص صريح للحنفية خيص مسألة  (1)

  (. 485/ 7)، رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين (485/ 7)بدائع الصنائع : ينظر. القول باملنع
اإلمام احلطاب يف : غا واحد من أئمة املالكية، منهم" أسلفين وأسلفك"وقد نص على اتفاق املالكية على حترمي ( 1)

 (.599 -597/ 1)ش يف منح اجلليل، حممد علي/ ، والشي،(174/ 1) مواهب اجلليل
  (.37 -31/ 5)حاشية الشرواين على حتفة احملتاج : ينظر (4)
  (.31/ 4)، كشاف القناع، البهويت (113/ 1)املغين، ابن قدامة : ينظر (3)
 . سبق توثيق ذلك بذكر مجلة ممن حكى اإلمجاع على ذلك من أهل العلم (5)
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يعّم املقرض واملقترض على السواء، وحيقق مصلحة عادلة للطرف ، فهذا ليس مبنصـوص  
 (1)".هو يف معىن املنصوص، فلزم إبقاؤه على اإلباحةعلى حترميه، وال 

 
 :إجابة عن املناقشة

أي القرض –بل إن إقراض املقترض ملقرضه منفعٌة زائدٌة متمحضة للمقرض، وليس فيه  .1
يف ذاته منفعٌة للمقترض البتة، بل هو مبريابة املكافأة والزيادة للمقـرض نظـا    -الرياين
 .إقراضه

القول األول بيان أن املنفعة املشتركة اجلائزة جيب أن تكون  وقد تقدم يف مناقشة أدلة
مشتركة يف ذاهتا ب  الطرف  يف الوقت نفسه، وهو مـا ال يتـوفر يف    (1)منفعة زائدة

 .منفعة القرض الرياين، حيث إنه منفعٌة للمقِرض األول وليس فيه مصلحة للمقتِرض
ليست من جنس املنفعة ال  فيهـا   م إن ما ُذكر يف املناقشة من كون منفعة اإلقراض  .1

شبهة الربا أو حقيقته فغا مسلَّم؛ ألن اإلقراض منفعة كمنفعة إعارة البيت للسُّكىن أو 
. الدَّابة للركوب وغاها من املنافع املتَّفق على حترمي اشتراطها للمقِرض نظا القـرض 

مسَّى العارَية بذلك، قد مسَّى القرض منيحة، كما  ومما يدل على تأكُّد ذلك أن النيب 
من منح منيحة َوِرق، أو منيحـة لـنب، أو   ڇ: حيث قال عليه أفضل الصالة والسالم

: ذلك بقوله (3)-رمحه اهلل–وقد شرح ابن األثا  (4)،ڇأهدى زقاقًا كان له كعتق رقبة

                                           
 (. 185 -183: )نزيه محاد ص/ د. فقه املعامالت املالية، أيف (1)

، كانتفاع املقترض بالتمّول باملال املقترضأي ليست من املنافع الريابتة يف القرض بأصل مشروعيته؛ : منفعة زائدة (1)
 .وانتفاع املقرض بضمان ماله امُلقَرض يف ذمة املقتِرض

ما جاء يف املنحة : الرّب والّصلة، باب: كتابيف الّترمذي يف الّسنن ، و(110/ 40)أمحد يف املسند اإلمام  رواه (4)
األلباين يف صحيح الّترغيب  الشي،وصّححه  ،"هذا حديث حسن صحيح غريب: "قال الّترمذيو، (430/ 3)

   (.110/ 40)، والشي، األرنؤوط يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد (115/ 1)والّترهيب 
ضي جمد الّدين أبو الّسعادات املبارك بن حمّمد اجلزري الّشافعي، حمّدث لغوي أصويل، ولـد يف  القا :ابن األثري (3)

الّنهاية يف غريب احلديث واألثر، وجامع األصول يف أحاديـث  : جزيرة ابن عمر وانتقل إىل املوصل، من آثاره
، وطبقات الّشافعّية (398/ 11) سا أعالم الّنبالء، الّذهيب: ينظر يف ترمجته. هـ101، توّفي سنة الّرسول 

  .(411/ 9)الكربى، ابن الّسبكي 
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أن ُيعِطَيـه ناقـة أو شـاًة ينتفـع بلبنـها      : القرض، ومنحة اللـنب : منحة الَوِرق"
   (1).(1)..."ويعيدها

منيحـة  ڇ  الـنيب القرض شقيق العاريَّة، كما مساه : "-رمحه اهلل–يقول ابن القيِّم 
؛ فكأنه أعاره الدراهم  م استرجعها منه، لكن مل ميكـن اسـترجاع العـ     ڇالَوِرق

  (4)".فاسترجع املريل
 خالية عن الفائدة، بل هـي يف  -كما ُذكر يف املناقشة- م إن القروض املتبادلة ليست  .4

 (3).حقيقة األمر مبنية على تساوي الفائدة الربوية يف كلٍّ منهما، واملقاصَّة بينهما
فإذا كانت الفائدة ال  آخذها منك مساوية للفائدة ال  تأخذها مين، هـل تصـا   "

إذ أجرتك أرضي بشرط أن تؤجرين أرضك، ومل يقبض أي منـا  ... الفائدة حالاًل؟ 
إن الفرق ب  القرض املتبـادل  ... دِّمت بال أجرة؟ أجرة هل يعين ذلك أن األرض ُق

والقرض بفائدة هو كالفرق ب  املقايضة والبيع النقدي، هل مها خمتلفان يف احلكـم؟  
  (5)".هل املقايضة ليست بيعًا؟

 
  :الدليل الثاين

 وعبداهلل بن عمروغاه ممن رأى التحرمي مبا جاء يف حديث  -رمحه اهلل–استدل ابن قدامة 
  (1).ڇ ..ال حيل سلف وبيعڇ :قال  أن النيب -ضي اهلل عنهمار–
 
 

                                           
  (.413/ 3)النهاية يف غريب احلديث واألثر  (1)
  (.1117: )مبارك آل سليمان ص/ أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة، د: ينظر (1)
  (.501 -505/ 3)إعالم املوقع   (4)
وإال فإن بعـض القـروض    .وهي تساوي مبلغ القرض  وتساوي مدتيهما: رهاالقروض املتبادلة يف أمريل صو (3)

 .املتبادلة تعطي املقرض شرط إقراض ضعف املبلغ أو املدة، وحنو ذلك
  (.337 -331: )رفيق املصري ص/ د.اجملموع يف االقتصاد اإلسالمي، أ (5)
  .سبق خترجيه (1)
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 :املناقشة
 مجٌع ب  سلٍف وبيع، ال منطوقًا وال مفهومًا؛" القروض املتبادلة"ليس يف 

 .فليس يف القروض املتبادلة بيٌع البتة: أما املنطوق
لذريعة الربا،  فهو منتٍف كذلك؛ حيث إن النهي عن سلف وبيع إمنا هو منٌع: وأما املفهوم

وحىت ال حيايب املقترض مقرضه يف الريمن، فيكون املقرض قد نال الفائدة والزيـادة علـى   
 (1).القرض من خالل احملاباة يف مثن البيع اجملموع إىل القرض

 
 

 :اإلجابة عن املناقشة
 أما كون القروض املتبادلة غا داخلة يف منطوق احلديث فُمَسلَّم، وأما عدم مشول مفهـوم 
احلديث للقروض املتبادلة ففيه نظر؛ حيث إن البيع املضموم إىل القرض مع احملاباة يف الريمن 
إمنا هو منفعة زائدة متمحضة للمقرض، ولذلك َحُرمت؛ ألن الواجب رد القـرض دون  

 .زيادة يف القدر وال يف الصفة
متـوفِّرة يف القـروض    وعليه فإن هذه الِعلَّة ال  ُحرِّم اجلمُع ب  السَّلف والبيع ألجلـها 

املتبادلة؛ حيث إن القرض الرياين املشَتَرط للمقِرض األول إمنا هو يف ذاته منفعـة زائـدة   
للمقِرض دون املقترض وهو ما جيعل القرض حمرَّمًا؛ وبذلك تكون القروض املتبادلة داخلة 

 .يف مفهوم احلديث
البيع فألنه إذا أقرضه مائـة إىل  وأما السلف و: "-رمحه اهلل–يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية 

سنة  م باعه ما يساوي مخس  مبائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إىل الزيادة يف القرض الذي 
فظهر سر ، ولوال عقد القرض ملا اشترى ذلك ،ولوال هذا البيع ملا أقرضه ،موجبه رد املريل

اجلملت  باألخرى ملا واقتران إحدى  ... ،ڇوال شرطان يف بيع ،ال حيل سلف وبيعڇ :قوله
 ،ومن نظر يف الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول من كالمـه ، إىل الربا مًالَّكانا ُس

وعلم أنه كالم من مجعت له احلكمة وأويت جوامـع الكلـم فصـلوات اهلل    ، له عليهزَّوَن

                                           
  (.188 -189: )محاد ص نزيه/ د.يف فقه املعامالت املالية، أ: ينظر (1)
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وملا كان موجب عقد القـرض رد  ... وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته ،وسالمه عليه
  (1)".ملريل من غا زيادة كانت الزيادة رباا
 

 :الترجيح
واهلل أعلـم  –بعد تأمل ما سبق عرُضه من أقواٍل وأدلٍة ومناقشة فإنـه يظهـر للباحـث    

أسلفين "رجحان القول الرياين الذي يقضي بتحرمي القروض املتبادلة بالشرط أو  -بالصواب
 ".وأسلفك

–من املعاصرين مساحة الشي، عبدالعزيز بن باز  وممن رجَّح القول بتحرمي القروض املتبادلة
 .وغامها (4)رفيق بن يونس املصري،. د.وأ (1)،-رمحه اهلل

اللجـوء للتعامـل   " درء أعلى املفسدت  بارتكاب أدنامها: "هذا وجيوز استريناًء ومن باب
ـ    ا بالقروض املتبادلة ِعَوضًا عن القروض الربوية الصرحية يف حاالت حمـدَّدة تتحقـق فيه

 :للتعامل بالقروض املتبادلة، مع التأكيد على ما يأيت" احلاجة اخلاصَّة"

                                           
  (.307/ 8)حاشية ابن القيم على سنن أيب داود : ينظر (1)
 :ملا فيه من فوائد تتعلق باملوضوع ؛-عليه رمحة اهلل–الشي،  باحث نص السؤال واجلواب الذي أفىت بهسينقل ال (1)

هذا املبلغ لنفس املـدة   ذلك القرض يف مدة معينة، ويقرضين مريل دَُّرما حكم اإلقراض لشخص، على أن َي: س"
، علمًا بأن طلب الزيـادة مل يشـترط؟   ڇكل قرض جر نفعًا فهو ربًاڇ: األوىل؟ وهل يدخل هذا حتت حديث

 .أفيدونا جزاكم اهلل خاًا

ال جيوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مريله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا يف عقد؛ فهو يف حكم : ج
على أن : يشترط فيه منفعة زائدة على جمرد القرض؛ وهي أن يقرضه مريله، وقد أمجع العلماءبيعت  يف بيعة، وألنه 

 . كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ربًا

، فهو ضعيف، ولكن ورد عن مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم ڇكل قرض جر منفعة فهو ربًاڇ: أما حديث
 ". ذلك النفع مشترطًا أو يف حكم املشترط أو الدينما يدل على معناه، إذا كان 

 :على الرابط اآليت -رمحه اهلل–عبدالعزيز بن باز : املوقع الرمسي لسماحة الشي،: ينظر
http://www.binbaz.org.sa/mat/4883 

  .(331): اجملموع يف االقتصاد اإلسالمي ص: ينظر (4)

http://www.binbaz.org.sa/mat/3994
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املعتربة شرعًا، " احلاجة اخلاصة"وجوب استجماع هذه احلاالت املستريناة شروط  _
كون هذه احلاجة اخلاصَّة متحقِّقة، ومتعيِّنة، ومقدَّرة بقدرها زمانًا : وال  من أمهها
 .وحااًل وقدرًا

ض املتبادلة يف هذه احلاالت مبنيًة على التساوي يف املقدار دون وجوب كون القرو _
زيادة؛ فال يصح أن ُيشَتَرط إقراض مائت  نظا إقراض مائة، وال اشتراط إقـراض  

من باب –مائة ملدة شهرين نظا إقراض مائة ملدة شهر وحنو ذلك، كما ال يصح 
 .شر سعر الفائدةالتفاوت يف القروض املتبادلة من خالل ربطها مبؤ -أوىل

وجوب استفراا الوسع والطاقة لتوفا بدائل شرعية للحاالت ال  ُيتعامل فيهـا   _
بالقروض املتبادلة على سبيل الرُّخصة واالستريناء للحاجة، ومن أهم ما ينبغـي أن  

السعي لتطوير أدوات شرعية للتعامـل بـ    : ُتصرف له اجلهود يف هذا املضمار
ك املركزية إلدارة السيولة، وللسحب على املكشـوف،  املصارف اإلسالمية والبنو

 .وغاها من الوظائف

الصـكوك  : ولعل من أهم املنتجات اإلسالمية ذات الفعالية الكباة يف ذلك هي
 .اإلسالمية شريطة تطويرها وتفعيلها، ووجود إرادة صادقة لسد هذه احلاجة

، والـذي مل  (89: )يف قرارها هذا وقد ذهبت لنحٍو من ذلك اهليئة الشرعية لبنك البالد
ُتِجز فيه للبنك التعامل مع البنوك املراسلة بالقروض املتبادلة إال عند احلاجة لذلك، وقـد  
وضعت يف هذا القرار إجراءات وشروط ِعدَّة يتحقق هبا حصر التعامل بالقروض املتبادلة 

 .ملعتربة شرعًاا" احلاجة اخلاصة"يف حاالت يساة جّدًا، تستجمع هذه احلاالت شروط 
 : ومما جاء يف نصِّ القرار مما يتعلق بذلك ما يأيت

على البنك أن َيُنصَّ يف اتفاقياته بأنه ال يأخذ أو يعطي فوائد ربوية حتت أي مسـمى  . 1"
 ...ويف أي حال 

للبنك أن يسلك إحدى الطرق اآلتية مرتبة ملعاجلة اإلشكاالت املـذكورة يف الفقـرة    .1
 :السابقة

نك البالد بأن تنص االتفاقية مع البنك املراسل بأن بنك الـبالد ال  أن يطالب ب -أ 
يستحق فوائد على أمواله املودعة يف حسابات البنك املراسل، ويف املقابل فإن 
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بنك البالد ال يدفع فوائد على حسابات البنك املراسل، وليس بالضـرورة يف  
 .متام املعاملةهذه احلال أن يكون لدى البنك املراسل حساب لدى البنك إل

أن تشتمل االتفاقية مع البنك املراسل على بند ينص على التزام بنك البالد بأن  -ب 
تكون أرصدة حساباته دائما دائنة، وإن حصل انكشاف طاريء فعلى البنك 
املراسل أال يتمم العمليات حىت تتم تغذية احلساب؛ وبذلك يتفادى البنك دفع 

 .فوائد ربوية هلذه البنوك

ر على البنك األخذ بإحدى الطريقت  السابقت  فله التعامل مع البنوك إذا تعذ -ج 
حيث يودع البنـك  ( نظام النمر)املراسلة بالنقاط الدائنة واملدينة ب  الطرف  

الذي انكشف حسابه مبلغًا مساويًا للمبلغ الذي سحبه من البنـك اآلخـر   
وم انكشاف احلساب وللمدة الزمنية نفسها بغض النظر عن أسعار الفائدة يف ي

ويوم اإليداع؛ فتكون املنفعة مشتركة بينه وب  البنـك املراسـل وبالقـدر    
 (1)"....نفسه

 
 :أسباب الترجيح

 
 .أنه قوٌل اتفق أهل العلم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة عليه .1

 .اقشةلقوة أدلة القول الرياين ووجاهتها، وملا توجه إىل أدلة القول األول من املن .1

 .أنه قوٌل فيه اجلمع ب  النصوص وقواعد الشريعة وتوفيق ب  األدلة .4
 

                                           
 .نسخة من القرار مدَرجة ضمن مالحق الرسالة (1)
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 :المبحث الثالث

 ألحد عقود السحب على المكشوفدراسة تطبيقية 

 
سبق يف املبحث السابق ِذْكُر أن من أحَدث ما ُطِرح يف املصارف اإلسالمية مـن بـدائل   

هو منتج السحب على املكشـوف   للسحب على املكشوف ال  يوفرها املصرف لعمالئه
، وهو املنتج حمل الدراسـة التطبيقيـة يف هـذا    "التمويل واالستريمار املعاكس"من خالل 

 .املبحث مبشيئة اهلل
 

 "التمويل واالستثمار املعاكس"من مزايا السحب على املكشوف من خالل منتج 

صرف اإلسالمي يتميَّـز  إن هذا البديل من بدائل السحب على املكشوف املَقدَّم لعمالء امل
" منتج السحب على املكشوف من خالل القرض احلسن: "عن بعض البدائل األخرى مريل
ال  يؤديها السحب على املكشوف التقليدي، ومن ( املباحة)بكونه يؤدي أغلب الوظائف 

 :هذه  الوظائف واملزايا

فادة منه كونه يتيح للعميل سقف ائتمان للسحب على املكشوف مع إمكانية االست _
 .مبرونة عالية أثناء العام املايل

عدم احتساب أرباٍح على العميل إال مبقدار اجلزء املسحوب من السقف االئتماين  _
 .وبقدر املدة ال  اسُتخِدم فيها املبلغ املسحوب فقط

كونه منتجًا يِدرُّ رحبًا للمصرف، مما يعين إمكانية تطبيقه على شرحية أوسع مـن   _
 .العمالء
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  (1):املنتج توصيف
    يقوم املنتج على فكرة منح العميل سقفًا ائتمانيًا من خالل متويله مببلغ مماثـل للحـد

 .االئتماين املمنوح له،  م استريمار هذا املبلغ يف عملية استريمار معاكسة

 جيب أن يكون عائد االستريمار مماثاًل للربح املسَتحق على التمويل. 

 د االئتماين للسحب على املكشوف والذي هو املبلغ إذا مل يسحب العميل شيئًا من احل
أعباء مالية يف هنايـة العـام؛    ةيف احلساب االستريماري، فإنه لن تترتب على العميل أي

حيث إن البنك سيسترد دينه من هذا احلساب، وربح التمويل املسَتَحق على العميـل  
 .سيغطيه عائد االستريمار امُلسَتَحقِّ له

 أن يسحب من حسابه االستريماري فإن له احلق يف ذلك باعتبـاره   مىت ما أراد العميل
حسابا له، إال إنه جيب أن يلتزم برد هذا املبلغ املسحوب يف هناية العام مع ربح متويله 

 .-مبقدار املبلغ املسحوب فحسب، وبقدر مدة السحب–للمصرف 
 

 :تصوير املنتج

 ه، قرَّر املصرف منح العميـل حـّدًا   بعد الدراسة االئتمانية ال  جيريها املصرف لعميل
ائتمانيًا للسحب على املكشوف مبقدار مليون ريال، وحدد املصـرف رحبـه الـذي    

 .سنويًا% 5سيأخذه من العميل يف حال االنكشاف مبقدار 

  من خالل أحد عقود التمويل اجملازة من اهليئة –ميوُِّل املصرُف العميل مببلغ مليون ريال
، وينصُّ املصرُف يف عقِد التَّمويِل بـأن ِرحبـه علـى    -ل وحنوهالشرعية كالبيع اآلج

 .، وأجل السداد بعد عام%5التمويل 

  ال ُيَسلِّم املصرف عميله مبلغ التمويل وإمنا يودعه يف حساب استريماري لصاحل العميل
، وينبغي أن يكون مقدار الرِّبح املتوقع -كصندوٍق خاٍص لالستريمار باملراحبة وحنوه–

                                           
اخلطوات املذكورة هنا ويف التصوير أدناه إمنا هي اخلطوط العريضة واملعامل البارزة فحسب، وإال فإن تطبيـق   (1)

  .املنتج فعليًا تكتنفه إجراءات تفصيلية فنية عدَّة ليس هذا مقام سردها
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على أن العميل ال يأخذ عائد االستريمار إال يف هناية  (1)سنويًا،% 5لصندوق قرابة هلذا ا
 .العام

   أي املبلـغ  –وعليه فإذا مل يستخدم العميل شيئًا من سقف السحب على املكشـوف
فإن مبلغ التمويل الذي استداَنه مع عائِد االسـتريمار   -املودع يف احلساب االستريماري

له يف هناية العام، سُيَسدَُّد به ديُن التمويل مع الربح الذي  املسَتَحّق -%5الـ –عليه 
، وال جيب على العميل أن يدفع أي مبلغ إضـايف مـن   -%5الـ –جيب عليه دفعه 
   (1).أي أنه إذا مل يسحب شيئًا فإنه لن يدفع أي تكاليف على العملية ؛موارده اخلاصة

  فإنـه  -على سبيل املريـال – ألف ريال ملدة ستة أشهر 500وأما لو سحب العميل ،
 :سيترتب عليه ما يأيت

ألف ريال ال  اقتطعها مـن   500جيب على العميل أن يسدد يف هناية العام الـ  -
 .رصيد التمويل الذي أخذه يف بداية العام

ألف ريال املسـحوبة يف السـتة أشـهر     500سينفس، عقد االستريمار يف الـ  -
 .األخاة

 فإن ما ُيسَتحقُّ له من ربح االستريمار سيغطي مـا  فيما خيص الستة األشهر األوىل -
 .عليه من ربح التمويل يف هذه الفترة نفسها

                                           
شبه مضمونة العائـد، وميكـن    الشرعية ، وإمنا توجد أنواع من االستريماراتليس هذا من قبيل ضمان الربح (1)

 .عليها بشكل كبا -أو الربح–التحكم يف مقدار العائد 
االستريمار من خالل عمليات املراحبة، وذلك بأن يشتري املستريمر سلعة مبائة، وهو يعلم أن هناك من : مريال ذلك

ة من طـرف،  م  السلعة مبائة حالَّ -أو وكيله–ة؛ فإذا اشترى املستريمر يريد شراءها مبائة ومخسة باألجل إىل سن
وباألخص إذا أخذ من املشـتري  –باعها على طرف آخر مبائة ومخسة آجلة، فإن هذا االستريمار شبه مضمون 

 .، مع إمكانية حتديد مقدار العائد على االستريمار مقدَّمًا-باآلجل كفياًل أو رهنًا أو ضمانًا وحنو ذلك
، -أو منخفض املخـاطر –بيان أن باإلمكان الدخول يف استريماٍر شرعيٍّ شبِه معدوِم املخاطر : ملقصود من هذاا

 .سلفًا العائِد ويكون حمدََّد
إال أن بعض البنوك قد تفرض رمسًا لترتيب العملية ُيَعدُّ مبريابة الرسٍم اإلداري، وبعض البنوك قد تفرض ما ُيَسمَّى  (1)

وهي – وهي نسبة يساة جدًا يدفعها العميل على املبالغ ال  مل يسحبها "commitment fee"برسم االلتزام 
  .رسوم ُتَعدُّ يساة مقارنة بالربح الذي يدفعه العميل للبنك فيما لو استخدم هذا السقف
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وأما ما خيص الربح الواجب دفُعه على التمويل يف الستة األشهر الريانيـة فإنـه ال    -
يوجد ما يغطيه من عائد االستريمار؛ ألنه قد ُسِحب وُفِس، االستريمار فيه، فليس له 

 .عائد

ربح ( + ألف ريال 500الـ )على العميل أن يسدد املبلغ املسحوب  وعليه فإن -
ربح التمويل % "5]× ألف  500)التمويل على اخلمسمائة ألف ملدة ستة أشهر 

( 15،000"[ = السنة على اثن : ما خيص الستة أشهر فقط، أي" 1÷ " السنوي
 =515،000. 

مع ِرْبِح التمويل على ( ألف 500ـ ال)وعليه فيكون العميل قد سدد املبلغ الذي استدانه 
 .ريال 15،000: ملدة ستة أشهر فقط، وهو( ألف 500الـ )هذه 
 

 :الدراسة الشرعية للمنتج

جوازه، حيـث إنـه مل    -واهلل أعلم بالصواب–بعد دراسة هذا املنتج فإنه يظهر للباحث 
 . يشتمل يف آحاد عقوده ويف صيغته اإلمجالية املركبة على حمرَّم

 :يرى الباحث أمهية التنبيه إىل النقاط اآلتيةهذا و
جيب أن يتم متويل العميل عرب أحد العقود الشرعية اجلائزة مع التأكُّد مـن اسـتيفاء    .1

 .الضوابط الشرعية هلذا العقد تنظاًا وتطبيقًا

ينبغي أن يكون استريمار أموال العميل يف أداة استريمارية شرعية جمازة وفق ضـوابطها   .1
 .الشرعية

، كمـا  -عقد التمويل، وعقد االستريمار–ملت العقود ال  يتكوَّن منها هذا املنتج اشت .4
اشتراط : مريل-اشتمل املنتج يف صيغته املركبة الكاملة على مجلة من الشروط يف العقد 

إيداع مبلغ التمويل يف حساٍب استريمارّي، واشتراُط َجْعِل ربِح االستريماِر املسـَتَحقِّ  
، وهذه الشُّروط اجَلْعلية شروط جائزة، وال -التمويل الواجب عليهللعميل سدادًا لربح 
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تؤول إىل حمرَّم، فيجب على العاقدين الوفاء هبا؛ ألن األصل يف الشـروط والعقـود   
 (1).الصحة

ينبغي أن توجد رقابة شرعية فاعلة للتأكُّد من تطبيق آحاد عمليات املنتج، وتطبيقه يف  .3
 .الضوابط الشرعية، والتأكد من سالمته من الصوريةصورته املركَّبة الكاملة وفق 

                                           
مع  ،"ى العقدالشروط املخالفة ملقتض حكم: "مسألة -يف الفصل الرياين من الباب الرياين-سبق وأن درس الباحث  (1)

 .-فلااجع إن شئت–عرض أقوال أهل العلم فيها واالستدالل واملناقشة تفصياًل 
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 اخلامتة

 
 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحده سبحانه وتعاىل محدًا كرياًا طيبًا مباركًا فيـه  
كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه على ما ام  به علّي وتفضَّل مـن إمتـام هـذه    

ه سبحانه وحده ال شريك له، وما كان فيها مـن  الرسالة، فما كان فيها من صواب فمن
 .وأستغفر اهلل وأتوب إليه. خطأ فمن نفسي والشيطان

هذا وقد توصل الباحث من خالل هذا اجلهد املتواضع إىل مجلة من النتائج والتوصـيات،  
 :أبرزها ما يأيت

 
ـ    عقود التمويل ال  ُأحِدَثت: هي "عقود التمويل املستجدة" _ ر ممـا مل يكـن يف عص

ملا طرأ عليها من تغيٍُّر،  ال  تغيَّر موجب احلكم فيها نتيجة التمويل عقودالتشريع، أو 
 .عقود شرعية ِعّدة من احلديرية ال  تكوَّنت وتركبت التمويلعقود أو 

من مضاربة ومشـاركة واستصـناع   –التمويل اإلسالمي القائم على العقود الشرعية  _
فيه حتقيق مقاصد الشريعة وغاياهتا ُيسـاِعد علـى   ، وامُلراعى -وَسَلم وإجارة وغاها

مع أصحاب  -امُلَموِّل–توسيع قاعدة املشاركة يف ملكية املشاريع، وتكامل رأس املال 
؛ مما يترتب عليه دعم الصغار والكبـار يف آن  -امُلَموَّل-األفكار واملهارات واملشاريع 

 .رمَّتهواحد، مما يكون له أثر إجيايب بنَّاء على االقتصاد ب

 السلم، فاحلقيقي بالنشاط مباشرًا ارتباطًا ترتبط اإلسالمية الشريعة يف التمويل أساليب _
 تتضـمن  اإلسالمية، الصيغ من وغاها واملضاربة واملشاركة واإلجارة واالستصناع
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 ٌعوتـاب  خـادمٌ  اإلسالمي التمويل، بل احلقيقي النشاط عن تنفك ال بصورة التمويل
 .احلقيقية نشطةواأل والعقود للبيوع

التمويل الربوي جيعل النقود سلعة من السِّلع؛ وعليه فإهنا ختضـع لعوامـل العـرض     _
والطلب؛ وتتعرض النقود تبعًا لذلك للرخص والغالء، أو الكساد والرَّواج، بينما النقد 

 . يف الشريعة اإلسالمية ليس سلعة وإمنا هو مقياس ومعيار للسلع واخلدمات
ز يف التمويل اإلسالمي األساس األخالقي، والذي يتجلى يف صـور  من جوانِب التميُّ _

وجوب إنظار امُلعسر واحلث علـى إسـقاط   : عدَّة تغيب عن التمويل الربوي، ومنها
 .دينه، ومنها حترمي الظلم والتغرير والغنب واجلهالة يف عقود التمويل الشرعية

ي يف املصارف اإلسالمية حىت أصبح يف الواِقِع العمل" املراحبة"توسََّع استخداُم مصطلح  _
؛ لسلعٍة اشتراها املصِرف بناًء على وعِد عميله أو طلبـه  آجٍل بيٍعيشمل بعمومه كلَّ 

أم  (املراحبة البسيطة كما هي عند املتقـدِّم  ) سواٌء أكان بيعًا آجاًل على سبيل املراحبِة
–عَة عليه باألَجل، أم سيتورَّق هبا املساومِة، وسواٌء أكان املتموِّل سيستعمُل السِّلعَة املبي

 .-(مركَّبًا) تورُّقًا بسيطًا أم منظَّمًا

األصل يف الغرر التحرمي وأنه إذا َداَخَل العقَد أفسده، إال إن من األمهية مبكان تقرير أنه  _
ليس كلُّ غرر كذلك، وأن منه املؤثِّر وغا املؤثِّر، كما إن هنَي الشارع عن بيع الغرر 

د به مطلق الغرر؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لوقعت األمة يف احلرج، بل حَلُرمت ليس املرا
خيالطها الغرر  -يف القدمي واحلديث–مجلٌة كباة من العقود؛ إذ إن كرياًا من املعامالت 
 .ويعتريها بوجه من الوجوه أو يف حال من األحوال

ن املسائل والعقود يف ملا كان جزٌء ليس باليسا من خالف أهل العلم يف حكم مجلة م _
مداره على الغرر، وتقدير املؤثر منه وغا املؤثر فقد بـذل الباحـث    القدمي واحلديث

جهده يف تلمس ما ُيمكن أن ُيَعّد مبريابة الضوابط ال  ُتع  يف التفريق ب  املؤثر مـن  
أنـه  وإن أهم هذه الضوابط ال  يلزم اجتماعها للحكم على الغرر ب .الغرر وغا املؤثر

أن ، وأن يكون الغرر كرياًا :مؤثِّر، ويؤول بالعقد الذي يشتمل عليه إىل حترمي، ما يأيت
، أاّل تدعو إىل العقد املشتمل على الغرر حاجـة ، ويكون الغرر يف املعقود عليه أصالًة
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الغرر آياًل إىل العلم على وجٍه ليس فيه ربٌح ألحد العاقدين وخسارٌة لآلخر أاّل يكون و
 .للشقاق والنزاع املؤدي

ذهب بعض أهل العلم للتفريق ب  بعض صور اجلهالة والغرر احملرمة واألخرى اجلائزة  _
ما كان من صور اجلهالة والغرر آياًل إىل العلم فإنه جائز ومـا مل يكـن   : "إىل القول

ـ  ،"كذلك فإنه حمرَّم ُد إال إن هذا الضابَط غُا مانٍع، إذ إنك عنَد النَّظِر والتَّمحيِص جت
مجلًة من العقوِد واملسائل ال  ُحرِّمت بالنص أو اإلمجاع ملا فيها من الغرر واجلهالـة   

بيع احلصاة؛ فإن : ومن ذلك على سبيل املريال-جتُد الغَرَر واجلهالَة فيها آيلًة إىل العلم 
-الريوَب أو السِّلعَة ال  وقعت عليها احلصاُة أصبحت معلومًة بعَد سقوِط احلصاِة عليها

 .، ومع ذلك فلم تكن األيلولة إىل العلم كافية لنقل العقد من التحرمي لإلباحة

كذلك فقد ذهب بعض أهل العلم للتفريق ب  الغرر احملرَّم وغاه إىل القول بأن ضابط  _
ما يؤول إىل العلم على وجـٍه ال يـؤدي إىل   "هو : الغرر واجلهالة اجلائزة غا املؤثرة

املمحَِّص هلذا الضابط، واملتأمل يف أثره يف اخلالف جيد أنـه   ، إال إن"الشقاق والنزاع
أن : ضابط حيتاج إىل ضابط، إذ ال يستقيُم جْعُله معيارًا، وذلك ألموٍر عـدة، منـها  

العقول واألفهام ختتلف فيما يؤدي إىل النزاع والشقاق وما ال يؤدي إىل ذلك، كمـا  
عاقبٌة ومآٌل ال ُيعلم عند العقد، فال يصح إن األيلولة للشقاق والنزاع أو عدمها نتيجٌة و

لتقدير هل هـي مـن   -جعله ضابطًا،  م إنه عند اخلالف يف حكم مسألة من املسائل 
فإن احملرِّم سيدَّعي بأن ما يف هذه املسألة من غـرٍر أو جهالـٍة    -الغرر املؤثر أو ال؟

كوُر ال فائدَة له عنـد  سيؤول إىل النزاع، بينما امُلبيح ينفي ذلك؛ فيكوُن الضابُط املذ
االختبار،  م إن عدم الصاورة إىل النزاع والشقاق ِحكمُة النهي عن الغرر واجلهالة ال 

 .علَّته

ال يكفي عند بيان حكم العقود واملنتجات البنكية املركَّبة النَّظر إىل آحـاد عقودهـا    _
ملسـتِجدَِّة املركَّبـة   وخطواهتا، بل إن املتعيِّن عند دراسة احلكم الشرعيِّ هلذه العقود ا

مـن   ائَل ُكلٌّ  على ِحدة، والتأكُّـد النظر يف آحاد عقودها وما تشتمل عليِه من مس
جواِزها ومطابَقِتها لألدلِة الشرعية،  م النَّظِر إىل املنتِج يف صوَرِته املركَّبـِة املتكاملـِة   



        
 الخاتمة  
 

 

581 

روط والضوابط الشرعية باعتباِرِه منظومًة عقديًَّة مترابطًة، والتأكُّد من استجماعه للش
 .وانتفاء املوانع عنه، وحتقيقه ملقاِصد الشريعة وقواعدها

بلٍغ ثابت مقطـوٍع يف  األصل يف عقد املراحبة أن يكون رأس املال والرِّبح فيها حمدَّدًا مب _
كوِن رأِس املال حمدَّدًا يف جملس العقـد،   مُحكالباحث قد حبث إال إن  ،جملس العقد

لس على ربِطه مبؤشٍِّر منضبٍط عاّم العلُم بـه يف  اجملح فيتَِّفق العاقدان يف وأما مقدار الرِّب
 ."املراحبة بربٍح متغيِّر"، وهو ما ُيسمَّى بـ آجاٍل مستقبلية حمدََّدة، وفق آليَّة حمدَّدة

يتم تطبيق املراحبة بربٍح متغيِّر يف الواقع العملي يف املصارف عرب آلياٍت ِعدَّة، أبرزها ما  _
أن يتفق العاقدان على سداد املتموِّل ألصِل الدَّيِن بأكمله يف هناية  :اآللية األوىل: يأيت

سنوية، أو نصف )املدة ال  يتفقان عليها، بينما يدفع املتموِّل يف مواعيد دورية حمددة 
طوال مدَّة املديونية مقدار الرِّبح فحسب والذي يتحدَّد بنـاًء  ( سنوية، أو ربع سنوية

 .ق عليهَفار املؤشِّر املتَّعلى مقد
دورية حمدَّدة  أن يتفق العاقدان على سداد املتموِّل أصل الدَّيِن يف أقساٍط :اآللية الثانية

وُيضـاُف   موزَّعة على كامل مدَّة املديونية،( سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية)
ن فحسب والذي يتحدَّد بناًء إليه َدْفُع الرِّبح على اجلزء القائم غا املسدَّد من أصل الدي

 .على مقدار املؤشِّر املتفق عليه
وبعد استعراض أقوال أهل . اختلف املعاِصرون يف حكم املراحبة بربٍح متغيِِّر على قول  _

العلم يف املسألة، وما استدل به ُكلُّ قول، وما تبع ذلك من مناقشة فقد ترجَّح للباحث 
 :بالضوابط اآلتية" متغيِّر املراحبة بربٍح"رجحان القول جبواز 

 . استجماع شروط صحة عقود املراحبة  .1
البد من اشتماِل العقِد على بياِن آليَِّة حتديِد أقساِط الريَّمِن وآجاِل ُحُلوِلها بشـكٍل   .1

 .واضٍح ينفي عنها اجلهالة
جيب أن حيدِّد العاقدان يف جملس العقد معيارًا أو مؤشرًا منضبطًا ال يستقل العاِقدان  .4

علمه، وال يتطرَّق النزاع بينهما يف حتديده يكون هو املرجع يف حتديـد أقسـاط   ب
 .الريمن املؤجَّلة
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اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقف أعلى وسقٍف أدىن ملقدار التذبذب املقبول  .3
 .يف مقدار أقساط الريمن اآلجل

جيوُز حباٍل أن إذا حتدَّد مقدار أي قسٍط من أقساط الريمن اآلجل،  م حلَّ أجُله فال  .5
ُتفَرض على املدين زيادٌة يف الدَّين نظا التأجيل أو التأخُّر يف السداد، سواٌء أكانت 
تلك الزيادة مبلغًا ثابتًا أم متغيِّرًا، وسواٌء أكان منصوصًا عليها يف العقِد أم اتََّفـَق  

 .الطََّرفان عليها الحقًا

رفيِة اإلسالمية للوصول إىل املراحبة ذات الرِّبح املنتجاِت ال  ُطبِّقت يف امَلص من أبرزنَّ إ _
منَتج املراحبة املدارة، أو املراحبة املدوَّرة، أو ما تسميه بعض املصـاِرف بــ   : املتغيِّر

(Revolving Murabaha)   الذي كان أحد تطبيقاته حملَّ دراسٍة تطبيقيَِّة، وقد تبـيَّن
ن َمعِقَد احُلكـِم الشـرعيِّ فيـه    أفيِذه وتأمُِّل خطواِت تنهيكلته من خالِل استعراِض 

ما اشتملت عليه اهَليكلُة من َجعِل املديونيَِّة حتلُّ يف هنايِة ُكلِّ ستَِّة أشهر، وال : ومداره
يبيُع عليِه فيهـا سـلعًة   -ُيَسدُِّد املديُن إال جزءًا منها،  مَّ ُينِشُئ الدائُن مديونيًة جديدًة 

لُيَسدَِّد املـديُن هبـا    -املدين بريمٍن حالٍّ ليتورََّق بريمِنهاباألجل، مع اشتراِط أن يبيعها 
املديونيََّة السابقة احلالَّة، وَيرَبح الدائُن يف كلِّ مديونيٍة جديدٍة مقابل تأجيل سداِد الدَّيِن 

ال  يتمُّ تـأخُا  )هذه اهليَكَلَة املذكورَة وقد تبيَّن أن  .احلاّل ستَة أشهٍر إضافيٍة، وهكذا
يِن الذي حلَّ أجُله عن املديِن مقابَل زيادٍة يف مقداِره َيتَوصَُّل الدَّائُن إليها من خالل الدَّ

ليست إال إحدى صوِر مـا  ( معاملٍة غِا مقصوَدٍة لذاهتا يتحيَُّل هبا لبلوا ذلك الغرض
ـ "، ومتأخرو احلنابلة بـ "فس، الّديِن يف الدَّيِن"مسَّاه فقهاُء املالكيَِّة بـ  ، "دَّيِنقلِب ال

على حترمِيها؛ لكوهنا حيلـًة   -من املتَقدِّم  واملتأخِّرين-وال  نصَّ مجٌع من أهل العلِم 
 .؛ وعليه فقد ترجَّح للباحِث حترمُي هذا املنتج-ربا اجلاهلية-ظاهرًة، وذريعًة إىل الربا 

على املعِسر،  اإلمجاَع على حترمِي َقْلب الدَّْيِن -رمحه اهلل–حكى شي، اإلسالم ابن تيمية  _
 م إنَّه نفى وجوَد نزاٍع ب  الصَّحابِة يف حترمِي َقْلب الدَّْيِن على املوِسر، وبيَّن أنَّ اخلالَف 
إمنا هو ب  املتأخِّرين يف حكمه مع املوِسر،  م رجََّح حترمي ذلك، وقد نصَّ مجٌع مـن  

هو ما قررته اجملـامع  أهل العلم على حترميه مطلقًا سواٌء أكان مع املوسر أم املعسر، و
 .الفقهية، وما ترجَّح للباحث
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ال  طبَّقتـها   Margin Tradingإن من أبرز بدائل متويل املتاجرة يف األسهم باهلامش  _
متويـل  : "هو منـتج  -والذي كان حمل دراسة يف هذه الرسالة–املصارف اإلسالمية 

، والذي تشتمل هيكلتـه  "املتاجرة يف األسهم باهلامش عرب عقد املراحبة لآلمر بالشراء
إجـراءات  : مريل–على مجيِع آلياِت منتج املتاجرة باهلامش التقليدي وخصائصه الفنيَّة 

فتح حمفظة املتاجرة باهلامش، وحتديد احلد األدىن للهامش، وهامش الوقايـة، ورهـن   
ـ -احملفظة، وآلية تسييلها : و، إال إن الفارق الرئيس ب  هذا البديل واملنَتِج التقليدي ه

هذا وبعد التأّمـِل يف  . متويُل السِّمساِر للمستريمِر من خالل عقِد املراحبة لآلمِر بالشِّراء
حقيقِة هذا املنَتج، وما اشتمَل عليه من تفصيالٍت، وبناًء على ما ترجََّح للباحـِث يف  

حكم بيِع الراهِن للرَّهن بإذن : هي-دراسته حلكم أربِع مسائل ينبين عليها حكم املنتج 
املرهِتن مع اشتراط مثِنه رهنًا مكاَنه، وحكم الزيادة يف الرَّهن، وحكم الزيادة يف ديـِن  

فقد تـرجَّح للباحـث    -الرَّهن، وحكم بيع املرهتن الرهن بإذن الراهن الستيفاء دينه
فصَّـلها  –جواُزه يف صورِته املركََّبِة املتكاِمَلِة شريطَة استجماِعه لضوابط شرعيَّة عدة 

 : منها -الباحث

أن تستجِمع عقوُد بيِع األسهِم باألجل شروَط صحِة عقِد البيع وتنتفـي عنـها    .1
حتقُُّق الِعْلُم باملبيع وذلك بتحديِد عـدِد  : موانُعه، ومن أهم ما يَؤكَُّد عليه يف ذلك

 . األسهِم املبيعة يف كلِّ شركة، وحتديد مثِنها، وأجل سداد دينها
 مباحـةً ويها حمفظُة املتاجرة يف األسهم باهلـامش  أن تكون مجيُع األسهِم ال  حت .1

 .ومسَتجمعًة للضوابِط الشرعيِة لألسهم
-إذا سيَّل البنُك احملفظَة االستريماريَة للعميل وباَع موجوداهتا من األسهم املرهونة  .4

فيجُب أن يتمَّ تنفيُذ ذلك بسعِر السُّوِق، وأال يكوَن ذلك على وجـٍه   -أو بعَضها
وبالٌغ على املستريمر وعلى االقتصاد برمَّته، كاألزمات االقتصـادية   فيه ضرٌر ظاهٌر

ال "الطارئة واهنيارات األسواق؛ إذ إن من املتقرِّر يف القاعدة الفقهية الكـربى أن  
 ".ضرر وال ضرار

عدم اشتماِل صفقاِت املتاجرِة يف األسهِم ال  ينفُِّذها املسـتريمُر علـى التغريـِر     .3
 .داع، واالحتكار والتالعب والتضليلوالنَّجش، والغش واخل
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بالنظر إىل مقاصد الشريعِة يف املاِل ومقارنِة ذلك حبقيقة منتج املتـاجرة يف األسـهم    _
باهلامش، وما ذكره بعض االقتصادي  من آثاره السِّلبية فإن الباحث يرى أن اجملازفات 

ريماريَّ األمريَل الذي يف األسواق املالية ليست اخلياَر االست Speculation( املضاربات)
ينبغي تشجيُعه، فضاًل عن دعِمه بالدُّيون؛ وعليه فاألوىل حتجيُم هذا املنتِج ومعاجلـة  

هذا وإن الـدَّوَر  . بوضِع مجلة من الضوابط واملعايا -بأكرِب قدٍر ممكٍن–آثاِره السِّلبيَِّة 
ظِّمِة واملراِقبة لألسواق من األكرب يف هذا السِّياق يقُع على عاِتِق اجلهاِت احلكوميَِّة املن

خالل تقدير املصلحة يف ذلك، وعدم السَّماح بنمو املضاربات واجملازفات بشكٍل ضارٍّ 
باألسواق، فضاًل عن إدارة حجم التمويالت ال  تقدِّمها البنوك واملؤسسات املاليـة  

للتنميـة   ألنشطة املضاربة يف األسواق املالية مقارنة حبجم التمويالت الـ  ُتَوجَّـه  
االقتصادية احلقيقية من صناعٍة وزراعٍة وجتارٍة ذات القيمِة املضافِة واآلثار اإلجيابيُة على 
الفرِد واجملتَمع، فضاًل عن اختاذ خطواٍت عمليٍة حتمي آحاد املستريمرين من التـورُّط يف  

إليهـا   حبائل القروض والتمويالت الكباة ال  تفوق قدراهتم على السَّداد ال  جيذهبم
 . السعُي خلف سراِب الريراِء السَّريع

أو ( شراء املديونيات املؤجَّلـة للبنـوك  )نشأ يف الواقع املصريف املعاصر ما ُيسمَّى بـ  _
إىل مصـرٍف   -فرٌد أو منشأة-أن يتقدٌَّم مديٌن : "، واملراُد به(سداد مديونيات البنوك)

 ".قائم لدائٍن آخر، ِوفَق آليٍَّة حمدَّدةدينه ال -أو ميوِّله ليتمكَّن من سداد-ليسدِّد عنه 

حترمي اآللية التقليدية لشراء املديونيات املؤجَّلة على ب  فقهاء العصر ملا كان حملَّ اتفاٍق  _
ين العميل النقدي املؤجَّـل  الغا ال  تنتهجها البنوك التقليدية، وال  تقوم على شراء د

فقـد سـعت املصـارف اإلسـالمية إىل      ؛شتماهلا على ربا الفضل والنسيئة؛ البنقٍد
استحداِث بدائَل منضبطة بالضوابط الشرعية لتسديد مـديونيات العمـالء للبنـوك    

، وإن من أبرز ما اقُتَرح -أو ما ُيسمَّى بشراِء املديونيات املؤجَّلة–واملصارف األخرى 
يٍن جديـٍد  إنشاء د"، و"شراء املديونيات املؤجَّلة بِسَلع حاضرة" :يف ذلك منتجان مها

 ".للعميل مع اشتراط سداده الدَّيَن األوَّل

 :إنَّ من أبرز البدائل املطروحة يف املصرفية اإلسالمية املعاصرة لشراء املديونيات هـو  _
شراؤها بأعياٍن وِسَلٍع حاضرة، حبيث يقوم املصِرف بشراِء مديونية العميل القائمة لبنٍك 
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ومع كون هذا البديل يتمتَّع مبرونة كباٍة،  هذا. أو مصرٍف آخر بأعياٍن وِسلٍع حاضرة
وسهولة يف التطبيق من الناحية النظرية، إال إنَّه يظهر للباحث أنَّ تطبيقه يف جمال شراِء 
مديونيات العمالء تكتنفه صعوبٌة كباة من الناحية العملية التطبيقية يف الواقع املصريف 

صاحل كبا ب  املصرف الدائن، وبـ   املعاصر؛ ألن تنفيذه ينطوي على تعارٍض يف امل
 .املصرف الذي يريد شراَء الدَّيِن لنقِل العميِل إليه

، تبيَّن أن حكَمـه  "شراء املديونيات املؤجَّلة بِسَلع حاضرة"بعد التأّمل يف هيكلِة منتج  _
 بيِع الديِن املؤجَّل ِمن غا َمن هو عليه بريمٍن حاّل، ال : يتأسَّس على الراجح يف مسألة

اختلف الفقهاء يف حكمها على ثالثة أقوال، وبعد دراسة األقوال الريالثة وما اقتـرن  
بذلك من استدالل ومناقشة فقد ترجَّح للباحث القول جبواز بيِع الديِن املؤجَّل من غا 

شراء "املدين شريطة انتفاء الربا والغرر عنه؛ وعليه فقد ذهب الباحث إىل جواز منتج 
 ".لة بِسَلع حاضرةاملديونيات املؤجَّ

أبرز البدائل ال  " إنشاء ديٍن جديٍد للعميل مع اشتراط سداده الدَّيَن األوَّل"ُيَعدُّ منتج  _
حظيت بتطبيق واسٍع يف املصارف اإلسالمية لتمك  العمالء من سـداد مـديونياهتم   

ع العميل، القائمة للبنوك األخرى، والذي يتمُّ من خالل إبرام عقِد متويٍل مباح جديٍد م
واشتراط سداده لدينه القائم للبنك األول، وحتويل راتبه على املصرف بعـد ذلـك   

وبعد دراسة تفصيلية هليكلته فقـد تـرجَّح    .مباشرة، ِضمَن شروٍط وإجراءاٍت حمدَّدة
أن يـتمَّ  : ماعه ضوابط شرعية ِعدَّة، من أبرزهاللباحث جواُز هذا املنتج شريطة استج

املديونيَِّة ِوفَق أحد عقوِد التمويل الشرعيَّة اجملازة، مـع أمهيـة    اءتنفيذ التمويل وإنش
 يكون ، وأن الاستيفاء الضوابط الشرعية لذلك العقِد وسالمته من املوانع واحملظورات

هناك تواطؤ ب  البنوك على تسديد مديونيات عمالئها، على وجٍه فيه قلٌب للـدين  
 .بزيادٍة على املدين

بوعٍد بالتمليك من أهم عقود التمويل املعاصرة ال  تعدَّدت صـورها   التأجا املقترن _
وقد ترجَّح للباحث جوازه بشروٍط وضوابَط يتميَُّز هبا اجلائُز واحملرَُّم مـن   ،وتطبيقاهتا

أال يتوارد عقدان خمتلفان يف وقٍت : ومن أهم هذه الضوابط ،ُصوره وتطبيقاته املتعدِّدة
ن يتمَّ حتديد آليَّة متليك الع  للمستأجر على جٍه ال يؤدي واحٍد على عٍ  واحدة، وأ
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الوعد بالبيع بريمن رمزي، أو بريمن : ومن هذه الصيغ اجلائزة لنقل امللكية–إىل حمظوٍر 
حقيقي، أو بتعجيل أجرة املدة الباقية، أو بسعر السوق، أو من خالل الوعد باهلبة، أو 

، كما يشَتَرط أن يكون -ساط اإلجياريةمن خالل عقد هبة معلق على شرط سداد األق
ضمان الع  املؤجرة على املؤجر، وال جيوز تضم  املستأجر إال يف حـال تعديـه أو   
تفريطه، وأن تكون نفقات الصيانة األساسية على املؤجر ال على املستأجر طوال مدة 

 .اإلجارة
تجماع عقد اإلجارة اس: ترجَّح للباحث جواز األجرة املتغيِّرة بشروِط وضوابط أمهها _

أركانه وشروط صحته، وسالمته من املوانع ومفسدات العقود، وأن يشتمل العقد على 
بياِن آليَِّة حتديِد أقساِط األجرة وآجاِل ُحُلوِلها بشكٍل واضٍح ينفي عنها اجلهالة، وأن 

يتطـرَّق  حيدِّد العاقدان يف جملس العقد معيارًا أو مؤشرًا منضبطًا ال يستقالن بعلمه وال 
النزاع بينهما يف حتديده يكون هو املرجع يف حتديد أقساط األجرة املؤجَّلة، كمـا إنَّ  
من األمهية مبكان اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقٍف أعلى وسـقٍف أدىن ملقـدار   

هذا وإذا حتدَّد مقدار أي قسٍط من  ،التذبذب املقبول يف مقدار أقساط األجرة اآلجلة
اآلجلة،  م حلَّ أجُله فال جيوُز حباٍل أن ُتفَرض على املستأجر زيـادٌة يف   أقساط األجرة

مقدار القسط نظا التأجيل أو التأخُّر يف السداد، سواٌء أكانت تلك الزيادة مبلغًا ثابتًا 
أم متغيِّرًا، وسواٌء أكان منصوصًا عليها يف العقِد أم اتََّفَق الطََّرفان عليها الحقًا، انتفـع  

الزيادة الدائن أم صرفها يف أوجه اخلاات والِبّر؛ ألن كلَّ زيادٍة يف الـدَّيِن بعـد   هبذه 
 .ثبوته يف ذمة املدين نظا التأجيل واإلنظار ربا

إن من أبرز العقود ال  طرحتها املصارف اإلسالمية ملعاجلة خماطر التمويـل طويـل    _
، كمـا إنـه حظـي    (تغيِّرةالتأجا املقترن بوعٍد بالتمليك بأجرة م: )األجل هو عقد

بتطبيقات عدَّة؛ وعليه وبناًء على ما ترجَّح للباحث من جواز التأجا املقترن بوعـٍد  
بالتمليك بضوابطه وشروطه، وجواز ربط األجرة املؤجلة مبؤشٍِّر منضبٍط معلوم؛ فقد 

عه شريطة استجما" التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك بأجرة متغاة"ترجَّح للباحث جواز 
 .ضوابط كلٍّ منهما
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يف التزام الدائن بأن يقدِّم " Factoring"تتلخص فكرة عقد شراء احلقوق التجارية الـ _
لبنك بيانًا موثَّقًا بديونه التجارية الريابتة له يف ذمة مدينيه، لينتقي منها البنُك ما يـرى  

بة من هـذه  إمكانية حتصيله،  م يشتري البنك هذه الديون بريمٍن نقدي عاجل ميريِّل نس
، ليحلَّ البنك حملَّ الدائن جتاه مدينيه يف اسـتيفاء  -أي الشراء خبصم–الديون اآلجلة 

 .الديون اآلجلة منهم يف آجاهلا
هو جتميع ديوٍن موثَّقة بضمانات ورهون،  مَّ بيعها ملنشـأة   Securitizationالتوريق  _

 تقـوم هـذه   ،  م-ُتنشأ حلفظ هذه املوجودات وإدارهتا–( SPV)ذات غرض خاص 
الشركة بإصداِر أوراٍق ماليٍة مدعومٍة بتلك املوجوداِت وطرِحها يف األسواق املاليـِة  
ليكتتب فيها عموُم املستريمرين؛ أي إهنا عملية حتويل القروض والديون من أصول غا 

 .سائلة إىل أصوٍل نقديٍة سائلٍة ُتسَتخَدم عادًة لتمويل عملياٍت مصرفيٍة جديدة
املتقرِّر يف فتاوى اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى وقراراهتا حترمي ُكلٍّ مـن  ملا كان من  _

بصـيغتهما  " Securitization"، والتوريق "Factoring"شراء احلقوق التجارية الـ
ِلَما تشتِمُل عليه من ربا الفضل والنسيئة امُلْجَمِع على حترميه املتمريِّل يف بيِع -التقليدية؛ 

؛ فقـد ُسـِعَي   -أقـلَّ منـه   ملؤجَِّل من غا املدين بريمن نقديٍّ حاّلا النقديِّ الديِن
الستحداث منتجاٍت بديلٍة هلما يف املصرفية اإلسالمية املعاصرة تـؤدي املبـاح مـن    
وظائفهما، وحتقِّق اجلائز من فوائدمها ومزايامها، مع جتنِّب احملاذير الشرعية ال  كانت 

: هذه البدائل املطروحة للعقدين كليهمـا منـتجُ   وقد كان من أهم ،سببًا يف حترميهما
، والذي ُيمكـن تعريفـه   "شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك"

أن تشتري مؤسسٌة ماليٌَّة بريمٍن نقديٍّ حالٍّ، من منشأٍة ما متِلُكه مـن رقَبـِة   : )باآليت
، وما يتبع -ًا مقترنًا بوعٍد بالتمليكمن عدٍد من عمالئها تأجا-جمموعِة أعياٍن مؤجرٍة 

، -كأقساط اإلجارة املؤجَّلة يف ذمـة املسـتأجرين  -هذه األعيان املؤجرة من حقوٍق 
عَمد املؤسسة املالية املشترية لألعيـان  ، وقد َت-كضمان األعيان املؤجرة-والتزاماٍت 

ـ  ة، وتطرُحهـا  املؤجرة إىل حتويِل ملكية هذه األعيان بعد شرائها إىل صكوك متداَوَل
 (.لالكتتاب على مستريمرين
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اختلف الفقهاء يف حكم بيع املؤِجِر العَ  املؤجرَة من غِا املستأِجِر على ثالثة أقوال،   _
بيـٌع صـحيح ال    هأنَّ -مصحوبًة باالستدالل واملناقشة-ترجَّح للباحث بعد عرضها 

-شتري خيار العيب إال إنه يريبت للم ،اإلجارة، وليس للمستأجر خيارعقد نفس، به ي
 . يعلم بأنَّ العَ  مؤَجرةيكن إذا مل  -ب  فس، البيع وإمضائه

-الباحث خالف الفقهاء يف املستِحقِّ لألجرِة املؤجَّلة الواجبة يف ذمَّة املستأِجر  َضَرَع _
هل هو البائع أم املشتري؟ وهل يصـحُّ أن   -عند بيِع العِ  املؤجرة من غا املستأجر

ري استحقاَقه األجرَة املؤجلة الواجبة يف ذمة املستأجر تبعًا للع  املبيعـة؟  يشترَط املشت
وهل هذا الشرط من قبيل بيِع الدين احملرَّم؟ وبعد عرض األدلة واملناقشة فقد تـرجَّح  
للباحث القول بأن األجرة للمشتري، كما إن له أن يشترَط استحقاَق األجرِة املؤّجلِة 

 . ًا لألعيان حمّل العقديف ذمِة املستأجرين تبع
ناقش الباحث أقوال أهل العلم يف حكم الشروِط املخالفة ملقتضى العقد، وقد ظهـر    _

أال يكون الشرط مشتماًل : رجحان القول جبوازها شريطَة استجماعها الضوابط اآلتية
أو الشـروط  )ما حرَّم اهلل أو حترمي ما أحل اهلل، وأن ال يؤول هذا الشرط  حتليلعلى 
أال وبالعقد إىل الربا أو الغرر احملرَّم، أو التغرير وأكل أموال الناس بالباطـل،  ( تمعةجم

 .ينايف الشرط مقصود العقد
بناء على ما ظهَر رجحاُنه من جواِز بيِع املستأجِر العَ  املؤجرَة من غـِا املسـتأِجر،    _

أجرين، باإلضافة إىل ما وجواز اشتراط املشتري استحقاَقه األجرَة املؤجلَة يف ذمَِّة املست
ترجَّح من جواِز تقييِد امللكيَّة بالشروط اجَلْعِليَّة يف العقد ولزوِمها، فقد ترجَّح للباحث 

يف صورته املركَّبة، " شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بالتمليك"جواز منتج 
 :، منها-فصلها الباحث-مع أمهية مراعاة استيفائه ضوابط شرعية ِعدَّة 

جيب أن تتضح نقطة الفصل ال  ينتقل فيها ضمان األعيان ال  حتويها احملفظة من  .1
 . البائع إىل املشتري

على مشتري حمفظة األعيان املؤجرة أن يتأكَّد من كوِن عقوِد التأجِا املقترِن بوعٍد  .1
عية واملستأجرين مستوفية للشروط والضـوابط الشـر   بالتمليك املربمِة بَ  البائِع
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للتأجا املقترن بوعٍد بالتمليك، وليست عقوَد بيٍع آجٍل مسـتتٍر حتـت مسـمى    
 .التأجِا املقترِن بوعٍد بالتمليك

حقُّ مستأجري األعيان املبيعة حمفوٌظ يف استمرار استيفائهم ملنافعها وفقًا للعقـد   .4
 ، كما إن على مشـتري هـذه األعيـان   -البائع–املربم بينهم وبَ  املالك األول 

املؤجرة أال يتعرَض للمستأجرين بشئ يؤثر على متام استيفائهم للمنافع حمل العقد، 
كما إن عليه أن يلتزم مبا اشتملت عليه عقود اإلجارة املربمة بينهم وب  البائع من 

 .شروط
 .  جيب أن تنتفي الصورية عن عقوِد املنتِج ومراِحِل تنفيذه .3
لى شيٍء غِا ماديٍّ هو مثرة فكِره أو خياِلـه  سلطٌة لشخٍص ع: )هي" احلقوق املعنوية" _

أو نشاِطه، كحقِّ املؤلِف يف مؤلفاته العلمية، وحق الفنان يف مبتكراته الفنية، وحـق  
؛ (املخترع يف خمترعاته، وحق التاجر يف االسم التجاري والعالمة التجارية وثقة العمالء

ى شٍئ غِا مادِّي قضى بـه العـرف   وعليه فاحلقُّ املعنويُّ هو حقٌّ اعتباريٌّ وارٌد عل
التجاريُّ املعاصر، وجعله خاصًَّا ملن ُنِسب إليه من شخٍص أو جهة، ويترتب على هذا 

 .اجَتحقُّ احتكاِر واستغالِل هذه الريمرِة أو هذا النشاط أو النِّ

أوراق مالية حمدَّدة املدة، متريل حصصـًا  : "صكوك احلقوق املعنوية بأهناعرَّف الباحث  _
 ."مبقدار ملكيته مسؤوليات وحتمله منافع، ختوِّل مالكها ،ملكية حقوق معنوية يف عةشائ

ومترييلـها يف   ،جيوز تصكيك احلقوق املعنوية؛ وذلك بتقسيمها إىل حصٍص متسـاوية  _
صيغة صكوٍك متداَولة مبنيٍة على هيكلٍة مشتملة على عقٍد شرعيٍّ أو جمموعِة عقود، يف 

شريطة مراعاة مجلٍة  ،بح، وطرحها لالكتتاب على مستريمرينصيغٍة استريمارية مدرٍة للر
 :أبرزهاومن ، -ال  فصلها الباحث– من الضوابط الشرعية

 .أن يكون حمل التصكيك حقًا معنويًا متقوَّمًا شرعًا، يصحُّ بيعه والتصرف فيه .1
اهليكلـة  : أال تشتمل هيكلة صكوك احلقوق املعنوية على حيلة ربوية حمرَّمة، مريل .1

بيـع  –ائمة على صيغة بيوع العينة، أو اهليكلة القائمة على صيغة بيع األمانـة  الق
 .-الوفاء

 .أال يكون بيع احلق املعنوي على محلة الصكوك بيعًا صوريًا .4
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جيب أن يشارك حامل الصك يف الغنم وأن يتحمل من الغرم بنسـبة مـا متريلـه     .3
وز أن يقدِّم املصِدر أو ال جي، وصكوكه من ملكيٍة يف احلق املعنويِّ حمل التصكيك

مدير موجودات الصكوك حلملة الصكوك ضمانًا ألصل قيمة الصك إال يف حال 
 .تعديه أو تفريطه، كما ال جيوز أن يضمن هلم مقدارًا حمّددًا من الربح

إذا كان صكُّ احلقوق املعنوية مستجِمعًا للضـوابط الشـرعية للصـكوك عمومـًا،      _
خصوصًا، فاألصل جواز تداوله منذ إصداره؛ ألن ولضوابط صكوك احلقوق املعنوية 

هذا التداول ُيعدُّ بيعًا حلصة مشاعة يف حق معنويٍّ متقوٍَّم شرعًا، إال إن مـن األمهيـة   
ال  قد ُيبىن صك احلقوق املعنويـة  ( Structures)مبكان التنبيه إىل أن بعض اهلياكل 
 .-وضعهابيَّنها الباحث يف م-عليها تفرض قيودًا على التداول 

إن من أبرز البدائل ال  طرحتها املصارف اإلسالمية لبطاقات االئتمان ذات االئتمـان   _
البدائل هذه ال  تتيح حلاملها تقسيط مديونية البطاقة، وأول ( Credit Cards)املدار 

بطاقات التقسيط ذات الدين املتجدِّد القائمة علـى  : ال  حظيت بتطبيقاٍت ِعدَّة، هي
بطاقٌة ائتمانيٌَّة حيدُِّد هلا مصِدُرها سقفًا : "بأهنا ال  ميكن تعريفها ،وقلب الدَّينالتورُِّق 

ب النقدّي ائتمانيًا ميكُن حلاملها أن يقترضه من خالل شراِء السَِّلِع واخلدمات، والسح
ويف مواعيد دورية حمدَّدة حِتلُّ آجاُل سداِد مديونيِة البطاقِة،  ،من أجهزة الصراف اآليل

خييَُّر عندها حامُل البطاقِة بَ  تسديِد كاِمِل املديونيِة نقدًا، وبَ  سداِد جزٍء يسِا منها و
نقدًا وتأجيل سداِد الباقي وتقسيطه من خالل إجراء عملية تورٍُّق مصريفٍّ مع املصـِدر  

ملـها  هذا وبعد دراسة هيكلة هذه البطاقة وآلية ع ،"صيلته ديُن البطاقِة احلالِّيَسدَُّد حب
: فقد ترجَّح للباحث حترميها؛ وذلك الشتماهلا على مالحظات شرعيَّة ِعدَّة، أبرزهـا 
كون مدار هيَكَلِة هذه النوع من البطاقات الذي يقوم على تأجيِل سـداد مديونيـة   
البطاقة ال  حلَّ أجُلها مقابَل زيادٍة يف مقداِر الدَّيِن، َيتَوصَُّل الدَّائُن إليها من خـالل  

فسـ،  "ليس إال صورًة معاِصرًة من صوِر  -عقد التورُِّق املصريف-ديٍن جديد  إنشاِء
مـن املتَقـدِّم    -الذي نصَّ مجٌع من أهل العلـِم  " قلِب الدَّيِن"، أو "الّديِن يف الدَّيِن

 .على حترمِيه؛ لكونه حيلًة ظاهرًة، وذريعًة إىل الربا -واملتأخِّرين
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ملدين غرامًة ماليَّة نظا تأخره يف سداد الدَّين شـرٌط  رجَّح الباحث أنَّ اشتراط دفِع ا _
سواٌء أكان الدائن يأخذ هذه الغرامة أم يصرفها يف أوجه اخلـا  –حمرٌَّم ال يِصحُّ مطلقًا 

 .والرب

من البدائل ال  طبقتها املصارف اإلسالمية لبطاقات االئتمان ال  تتيح حلاملها تقسيط  _
بطاقاٌت : "، وال  ميكن تعريفها بأهنا"ذات الرُّسوِم الريابتةبطاقات التَّقسيط : "املديونية

ائتمانيَّة تتيُح حلاِمِلها تقسيَط مديونيَّة بطاقته دون أن تفَرَض عليه فوائد بعـد ثبـوِت   
الدَّين، إال إهنا تفِرُض رسومًا ثابتًة ترتبط مبقدار السَّقف االئتماينِّ للبطاقـة، يـدفعها   

بعد عرضـه  –، هذا وقد ترجَّح للباحث "لبطاقِة أم مل يقترضحامل البطاقِة اقتَرض با
حترمَي فرِض مصِدر البطاقة  -أقوال املعاصرين يف املسألة مصحوبة باالستدالل واملناقشة

رسومًا على اإلصدار أو التجديد أو السحب النقدي تزيد على مقداِر التكلفة الفعلية 
لبطاقِة أو السحب النقدي هبا؛ وعليه فـإن  للنفقات ال  يتكبدها املصِدر نظا إصداِر ا

 .واستخدامها" بطاقات التَّقسيط ذات الرُّسوِم الريابتة"حيُرم إصدار 

من البدائل ال  طبقتها املصارف اإلسالمية لبطاقات االئتمان ال  تتيح حلاملها تقسيط  _
يـرتبُط   تمانيَّـةٌ بطاقٌة ائ": دَّمة، وهيبطاقة التقسيط ذات املديونية امُلَق: املديونية هي

إصدارها بإنشاٍء ديٍن مؤجَِّل السداِد من مصِدِرها حلاِمِلها، يوَدُع يف حساٍب استريماريٍّ 
خاصٍّ بالبطاقة ميريُِّل السقَف االئتماينَّ للبطاقة، ميكُن حلاِمِلها أن يستخدَمه يف عملّياِت 

دراسة هيكلتها وآلية  هذا وبعَد ،"البطاقة من شراِء السِّلع واخلدمات والسَّحب النقدي
أن : ها شريطة انضباطها بضوابط شرعية عدة، منـها لباحث جواُزظهر لعملها فقد 

يكون التمويُل وإنشاُء مديونيَِّة البطاقِة، واستريمار غطائها النقدي ِوفَق أحـد عقـوِد   
من  التمويل الشرعيَّة اجملازة، مع أمهية استيفاء الضوابط الشرعية هلذه العقوِد، وسالمتها

 .املوانع واحملظورات

أن يسّلم املشتري مقدارًا معلومـًا  : "السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم هو _
من املال، يف سلعة موصوفة يف الذمة تباع بالِوحدة، ال ُيَحدَّد مقدارها وقت العقـد،  

 ".وإمنا ُيربط بسعر الِوحدة يف السوق أو أنقص منه بنسبة معلومة يوم التسليم
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 لشي، اإلسالم ابن تيمية" السلم بسعر السوق يوم التسليم"للباحث ثبوت نسبة  رجَّحت _
-رمحة اهلل عليهما–ابن مفلح بعلي ونقله عنه الوما  هبعد تأمل نص كالم -رمحه اهلل–

 . ذلك تفصياًلحجج من نفى مناقشة ، وبعد 

يوم التسليم،  بعد استعراض أقوال أهل العلم يف حكم السلم واالستصناع بسعر السوق _
وما استدل به ُكلُّ قول، وما تبع ذلك من مناقشة فقد ترجَّح للباحث القول جبـوازه  

 :، منها-ال  أوردها الباحث تفصياًل–شريطة استجماعه مجلًة من الضوابط 

يف جملس العقد حتديدًا  -رأس مال السََّلم أو مثن االستصناع–حتديد مقدار الريمن  .1
أو -، وتسليمه يف اجمللس إن كان العقد سلمًا، وحتديد أجـل  نافيًا للجهالة والغرر

 .تسليمه إن كان العقد استصناعًا -آجال

أن يكون للسِّلعة املعقود عليها ِوحدة قياٍس تقدَّر هبا، وأن يكون هلا ِسعٌر ُسوقيٌّ ال  .1
 . يستقل العاِقدان بعلمه، وال يتطرَّق النزاع بينهما يف حتديده

سوق امُلعَترب يف حتديد كمية السلعة إمنا هو سعر السوق يوم جيب أن يكون سعر ال .4
تسليم السَِّلع احمَلدَّد يف العقد، ال يوم التسديد والتسـليم   -أو آجال–حلول أجل 

 . الفعلي
قبضًا حقيقيًا –لسلعة حمل العقد ا قبضمن  -امُلسِلم أو املسَتصِنع– لمشتريالبد ل .3

 .قبل بيعها -أو ُحْكِمّيًا

السحب على املكشوف ال  ُتَقدُِّمها بعض املصارف اإلسـالمية لشـرحية   من بدائل  _
، حيث إنـه يف حـاالت   "القرض احلسن: "نَتجما ُيسمَّى مبحمدودة من كبار عمالئها 

حمدودة حيتاج فيها بعض كبار عمالء املصرف إىل سيولة نقدية عاجلة ملدة قصـاة؛  
  قد تستغرق فترة زمنية معينـة، أو  حىت إمتام إجراءات عملية التمويل مع املصرف ال

لسد ثغرة يساة يف التدفقات النقدية للعميل؛ فيطلب العميل من املصرف قرضًا حسنًا 
حىت إمتام إجراءات التمويل مع املصرف، أو حىت حتصيله لدفعٍة من إيراداته بعد مـدة  

مُّ معـه  ِتوُيف حساب العميل،  احلال وُيكَشمعينة، فيقرضه املصرف املبلغ املطلوب يف
املصرف إجراءات التمويل املتبعة؛ وبعد إمتام عملية التمويل أو ورود إيرادات العميـل  

السحب "هذا وبعد تأمل منتج . يف حسابه يتم اخلصم املباشر منها للقرض دون زيادة
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فقد ظهر للباحث جوازه؛ لكونـه قرضـًا   " على املكشوف من خالل القرض احلسن
 .تفت عنه املوانعاستجمع شرط الصحة، وان

إن من البدائل املطروحة للسحب على املكشوف ب  املصارف اإلسالمية وعمالئهـا   _
هو منتج السحب على املكشوف من خالل القروض املتبادلة، وترتكز فكرته الرئيسة 

اجلاري،  هحسابيف  رصيدهعلى إتاحة إمكانية السحب على املكشوف للعميل مبقدار 
صارف اإلسالمية حاجتـها إىل كشـف احلسـاب يف    كذلك فقد عاجلت بعض امل

من  ، ويف تعامالهتا مع البنوك املركزيةتعامالهتا مع البنوك الربوية احمللية منها واألجنبية
خالل القروض املتبادلة؛ حيث يوِدع املصرف اإلسالمي أموااًل يف حساب جاٍر لدى 

بنك بإعطاء املصـرف سـقفًا   ر وحنوه يلتزم الالبنك املراسل، وبناء على حساب النَِّم
هذا وإنَّ حكم  ،للسحب على املكشوف دون فوائد نظا إيداعاته يف احلساب اجلاري

أسـلفين  "أو " القروض املتبادلـة بالشـرط  : "هذا املنتج مبين على الراجح يف مسألة
هذا وبعد تأمل األقـوال يف  . قول  علىال  اختلف أهل العلم يف حكمها " وأسلفك
 -واهلل أعلم بالصواب–ا اقترن بذلك من أدلة ومناقشة فقد ترجَّح للباحث املسألة وم

إال إنه جيـوز اسـتريناًء    ،"أسلفين وأسلفك"القول بتحرمي القروض املتبادلة بالشرط أو 
اللجوء للتعامل بالقروض املتبادلـة  " درء أعلى املفسدت  بارتكاب أدنامها: "ومن باب

" احلاجة اخلاصَّـة "حية يف حاالت حمدَّدة تتحقق فيها ِعَوضًا عن القروض الربوية الصر
مع أمهية مراعاة مجلة من الشروط والضـوابط أوردهـا   – للتعامل بالقروض املتبادلة

، مع التأكيد على وجوب استفراا الوسع والطاقة لتـوفا بـدائل   -الباحث يف ذلك
رُّخصـة واالسـتريناء   شرعية للحاالت ال  ُيتعامل فيها بالقروض املتبادلة على سبيل ال

 .للحاجة
إىل املالكيـة القـول    -ممن حبث مسألة القروض املتبادلة من املعاصرين-مجلٌة  َبَسَن _

بإجازة أسلفين وأسلفك، إال إن الباحث بعد التدقيق وتأمُّل نصوص أئمة املالكيـة يف  
ـ   رمي املسألة قد توصَّل إىل جمانبة هذه النسبة للصواب، بل إن أئمة املالكية يـرون حت

، وقد فصَّل -كما نصَّ على ذلك غا واحد من أئمة املذهب-أسلفين أسلفك اتفاقًا 
 .-واهلل أعلم–الباحث الرَّد على من نسب هلم إجازهتا، وقرَّر خالف ذلك بأدلة عدة 
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ذهبت بعض املصارف اإلسالمية إىل معاجلة السحب على املكشوف يف تعامالهتا مـع   _
وإن –ن خالل طرح بديل غا قائم على القروض املتبادلـة  البنوك احمللية واألجنبية م

، وذلك من خالل مبدأ التعامل باملريل، حيث يتفق املصرف اإلسالمي -كان ذا شبٍه به
والبنك التقليدي على أن األخا لن يتقاضى فوائد من املصرف اإلسـالمي يف حـال   

البنك التقليدي بدفع انكشاف حساباته، ويف املقابل فإن املصرف اإلسالمي لن يطالب 
هذا وإنه بتأمل مريل هذه املعاجلة فإهنا وإن كان فيها . فوائد يف حال انكشاف حساباته

شبٌه من القروض املتبادلة إال إهنا ليست مطابقة هلا ومساوية هلا يف احلكم؛ حيـث إن  
ب  هذا البديل ليس اتفاقًا على اإلقراض، وإمنا هو اتفاق على إسقاط الفوائد من اجلان

وبعد تأمل هذه الصيغة هذا  ،يف حال االنكشاف واحلاجة إىل اإلقراض الطارئ املؤقت
 .ودراستها فإن الذي يظهر للباحث جوازها

إن من أحَدث ما ُطِرح يف املصارف اإلسالمية من بدائل للسحب على املكشوف هو  _
هذا وبعد  .منتج السحب على املكشوف املبين على عملي  متويٍل واستريماٍر متعاكسة

دراسة هذا املنتج فقد توصَّل الباحث إىل جوازه؛ حيث إنه مل يشتمل يف آحاد عقوده 
 .ويف صيغته اإلمجالية املركبة على حمرَّم



 

 

 
 

 

 المــالحـــ 
 
 

وتتضمن صوراا لبع  العقود محل الدراسة



 

 

 

 

  
 :الملح  األول

 

صورة للعقد محل الدراسة في فصل 
 متمويل الستثمار باألسه

 

عقد بنك البالد ونماذجه وقرار الهيئة الشرعية 
 بشأنه
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  
 :الملح  الثاني

 

صورة للعقد محل الدراسة في فصل 
التأجير المقترن بوعٍد بالتمليك بأجرة 

 متغيرة
 

 عقد بنك ساب ونماذجه
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  
 :الملح  الثالث

 

صورة للعقد محل الدراسة في 
لدين بطاقات التقسيط ذات افصل 

 دالمتجد
 

شروط و حكام اتفاقية إصدار بطاقة ساب  مانة 
 الئتمانية ونماذجها
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صورة للعقد محل الدراسة في 
بطاقات التقسيط ذات الرسوم فصل 

 الثابتة
 

شروط و حكام بطاقة المبارك الئتمانية الصادرة 
 عن البنك العربي الوطني



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

  
 :لح  الخامسالم

 

صورة للعقد محل الدراسة في 
بطاقات التقسيط ذات فصل 

 المديونية المقدمة
 

الصادرة عن " البطاقة المغطاة"شروط و حكام 
 مصرف  بوعبي اإلسالمي
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 فهرس اآليات
 

 رقمها اآلية
الصفحة

 

 سورة البقرة

 گ گ گ   گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ

 ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ

15- 
11 

51 

 111 144 ژ ۈٴۇ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ ژ

 387 175 ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ

        ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ    ەئ ائ   ائ ى            ى ې ژ

    ژ ېئ ېئ
190 

31 

474 

 319 191 ژ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 113 194 ژ  ڀڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ ژ

 457 194 ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ژ

 سورة آل عمران

 ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى ژ

 ژ ۈئ
14
0 

31 

100 

 سورة النساء

 110 13 ژڦ ڦ ژ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ 

 ژڄ  ڃ  ڃڃ  
8 110 
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 50 89 ژ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ژ

 سورة المائدة

 178 1 ژ کک ڑ ڑ ژ ژ ژ

 1 4 ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ژ

 ژ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ
81 

91 
99 

 النحلسورة 

 1 98 ژ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ

 اإلسراءسورة 

 178 43 ژ ۅ ۅ              ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ژ

 المؤمنونسورة 

 178 9 ژ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ژ

 الحشرسورة 

 48 7 ژ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ژ

 الطال سورة 

 38 1 ژڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ژ 
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 فهرس األحاديث واآلثار
 

 
 صفحة الراوي الحديث  و األثر

 154 سابن َعبَّاعبداهلل  إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

 109 علي بن أيب طالب فأكل منه استقى لرجل من اليهود كل دلو بتمرة، وجاء به إىل النيب 

 384 أبو سعيد اخلدري واستكرير منه ما استطعت ،إىل أجل معلوم ،أسلف يف كيل معلوم

 319 ابن َعبَّاسعبداهلل  ...ف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف الكتاب َلأشهد أن السَّ

 331 عبداهلل بن عمر اصطنع خامتًا من ذهب، وجعل فصه يف بطن كفه إذا لبسه  النيبأن 

من  إيّل ها أحبُُّمن أكون أعَلَأإنكم تزعمون أنا ال نعلم أبواب الربا، وَل
 ...هاُرَومصر وُك ريُلأن يكون يل ِم

 387 عمر بن اخلطاب

 53 مر بن اخلطابع إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكلِّ امرئ ما نوى

فسأل : .. أنه ابتاع جاريًة من امرأته زينب الريقفية، واشترطت عليه
 : ...عبداهلل بن مسعود عن ذلك عمر بن اخلطاب، فقال عمر

 191 عبداهلل بن مسعود

 ؛فدعا له ،فضربه فمر النيب  ،أنه كان يسا على مجل له قد أعيا
 114 بن عبداهلل جابر فسار بسا ليس يسا مريله

أن مري غالمك  -امرأة قد مساها سهل-إىل فالنة  رسول اهلل بعث 
 334 سهل بن سعد أجلس عليهن إذا كلمت الناس النجار يعمل يل أعوادًا

كان عهد إلينا فيهن عهدًا  وددت أن رسول اهلل  -أيها الناس-ثالٌث 
 ...ننتهي إليه 

 3 بن اخلطاب عمر

 341 عبداهلل بن سالم ...، ين فالن أسلموا لقوم من اليهودإن ب: فقال جاء رجل إىل النيب 

 11 عبداهلل بن عمر اخليل معقود يف نواصيها اخلا إىل يوم القيامة

 341 عبادة بن الصامت ... ،والشعا بالشعا ،والرب بالرب ،والفضة بالفضة ،الذهب بالذهب

 49 جابر بن عبداهلل ...عبداملطلب ربا اجلاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربانا، ربا عباس بن
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 صفحة الراوي الحديث  و األثر

 387 ابن َعبَّاسعبداهلل  السََّلف يف َحَبل احَلَبلة ربا

السلم مبا يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف يف كيل معلـوم إىل أجـل   
 معلوم

 381 أبو سعيد اخلدري

 واستكرير ،معلوٍم جٍلأإىل  معلوٌم ولكن كيٌل ،السلم كما يقوم السعر ربا
 ما استطعت

 384 بو سعيد اخلدريأ

تسمي بدرامهك كياًل معلومـًا،   ولكن ،السعر ربا منما يقوم كالسلم 
 واستكرير هبا ما استطعت

 381 أبو سعيد اخلدري

 100 عبداهلل بن مسعود صفقتان يف صفقة ربا

الصُّلُح جائٌز ب  املسلم ، إال صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرََّم حالاًل، 
 191 أبو هريرة مواملسلمون على شروطه

 111 عبداهلل بن عمر خيرب بشطِر ما خيُرج منها من مثٍر أو زرع عاَمَل النيبُّ 

 451 عمرو عبداهلل بن أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله: فتخرج له ِبطاقة فيها

فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست يف كتاب اهلل؟ ما كان من شرٍط 
 175 أم املؤمن  عائشة ...اب اهلل عز وجلَّ فهو باطلليس يف كت

 493 أبو سعيد اخلدري فمن زاَد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء

 54 جابر بن عبداهلل قاتل اهلل اليهود، إن اهلل ملَّا حرَّم شحومها مجلوه،  م باعوه فأكلوا مثنه

 318 ابن َعبَّاسعبداهلل  : ...التمِر السنتِ  والريالث، فقالبُفوَن املديَنَة َوُهْم ُيْسِل  النيبَقِدَم 

ق فيهما ِرَعوكان إذا جلس َف ،ُبْرَدْيِن ِقْطِريَّْين رسول اهلل كان على 
 509 أم املؤمن  عائشة ... ال عليهُقَث

 الشاِم من أنباِط فكان يأتينا أنباٌط، مع رسول اهلل  املغامَن يُبِصكنا ُن
 م يف احلنطة والشعا والزبيب إىل أجل مسمىُهُفِلْسفُن

عبداهلل بن أيب 
 أوىف

340 

ال بأس أن ُيسِلف الرَّجُل الرَّجَل يف الطعام املوصوف بسعٍر معلـوٍم إىل  
 أجل ُمسمَّى

 501 عبداهلل بن عمر
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 صفحة الراوي الحديث  و األثر

 381 ابن أيب ليلى ليس عليه ضمانة شيٍء فَِّش ال تأكْل

 385 امحكيم بن حز ال تبع ما ليس عندك

 334 أنس بن مالك ال جتتمع أم  على ضاللة

 50 أبو هريرة حمارم اهلل ألدىن احليل اال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلو

 457 أبو هريرة ٌنمْؤَتَم ُناملؤذِّ

 305 عمرو بن عوف املزين املسلمون على شروطهم إال شرطًا حرم حالاًل أو أحل حرمًا

 119 عبداهلل بن عمر ال فماله للذي باعه إال أن يشترط املبتاعمن ابتاع عبدًا وله م

 77 عبداهلل بن عمر من ابتاع خناًل بعد أن تؤّبر، فريمرهتا للبائع، إاّل أن يشترط املبتاع

 89 أبو هريرة من باع بيعت  يف بيعة فله أوكسهما أو الربا

 511 الرباء بن عازب له كعتق رقبةمن منح منيحة َوِرق، أو منيحة لنب، أو أهدى زقاقًا كان 

 190 أم املؤمن  عائشة من نذر أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه

 74 أبوهريرة عن بيع الغرر رسول اهلل هنى 

 89 أبو هريرة عن بيعت  يف بيعة هنى رسول اهلل 

 91 أبوهريرة هنى عن املالمسة واملنابذة

 91 بن  مالك أنس يحىت تزه هنى عن بيع الريمار

 79 عبداهلل بن عمر هنى عن بيع الريمار حىت يبدو صالحها، هنى البائع واملبتاع

 171 عبداهلل بن عمرو هنى عن بيع وشرط
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 (1)فهرس األعالم املرتجم هلم
 

 رقم الصفحة الَعلَم

  55 ي بن كعبَبُأ

 507 األثرم

 511 ابن األثا

 51 ياآلجّر

 389 نخعياألسود ال

 451 ابن األعرايب

 388 اآلمدي

 347 البابريت

 75 الباجي

 500 ابن بدران

  318 بردةأبو 

 395 ابن بطال

 317 البعلي

 108 البهويت

 511 البيهقي

 485 الترمذي

                                           
، مع إثبات رقم الصفحة (أبو، وابن، وابن أيب: )التعريف، وألفاظ( ال)مت ترتيب األعالم هجائيًا، مع عدم اعتبار  (1)

  .ال  ُترِجَم له فيها، دون غاها من املواضع ال  ورد ِذكره فيها
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 رقم الصفحة الَعلَم

 35 ابن تيمية

 371 (اللغوي أبو منصور عبد امللك بن حمّمد بن إمساعيل)الريعاليب 
 35 (بو زيد عبد الّرمحن بن حمّمد بن خملوفاملفسر أ) الريعاليب

 54 -رضي اهلل عنهما–جابر بن عبداهلل 

 11 اجلوهري

 388 ابن احلاجب

 511 احلاكم

 349 احلاكم الشهيد

 319 احلجاوي

 33 ابن حجر

 511 بن عمارة يحرم

 511 ابن حزم

 51 احلسن البصري

 113 حسن بن حس  بن علي

 551 احلطاب

  385 حزامحكيم بن 

 51 احلموي احلنفي

 35 حيان األندلسيأبو

 559 اخلرشي

 500 اخلطابأبو 
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 رقم الصفحة الَعلَم

 71 اخلطايب

 554 داود أبو

 481 الدردير

 481 الدسوقي

 34 الراغب األصفهاين

 408 ابن رجب احلنبلي

 10 اجلدابن رشد 

 74 ابن رشد احلفيد

 371 الزبيدي

 159 زفر

 111 ابن أيب زيٍد القاواين

 111 زيد بن أسلم

 177 الزيلعي

 191- رضي اهلل عنها– زينب الريقفية

 78 السرخسي

  381 أبو سعيد اخلدري

  331 سهل بن سعد

 551 ابن ساين

 31 الشاطيب

 445 الشرباملسي
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 رقم الصفحة الَعلَم

 177 ريكَش

 511 عبةُش

 35 الشوكاين

 381 ابن أيب شيبة

 557 الصاوي

 511 ابن الصباا

 349 الصفار

  100 صهيب

 100 طالبأبو 

 317 ابن عابدين

  341 عبادة بن الصامت

  49 عباس بن عبداملطلب

  340 عبد الرمحن بن أبزى

  340 عبد اهلل ابن أيب أوىف

  55سالم عباس بن 
 318 بن شداداعبد اهلل 

 55 -رضي اهلل عنهما– عبد اهلل بن عباس

 55 -رضي اهلل عنهما– عبد اهلل بن عمرو

  55 عبد اهلل بن مسعود

 119 ابن عبدالرب
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 رقم الصفحة الَعلَم

 381 عبدالرزاق الصنعاين

 550 -رضي اهلل عنهما– عبداهلل بن الزبا

  55 عبداهلل بن سالم

 110 عبداهلل بن عبدالرمحن أبا بط 

 113 عبداهلل بن عبداللطيف

 371 عبيد القاسم بن سالمأبو 

 508 العريبابن 

 550 عطاء

 33 ةابن عطي

 511 عكرمة موىل ابن عباس

 388 الغزايل

 10 ابن فارس

 377 الفاوزابادي

 31 ابن قدامة

 73 القرايف

 35 القرطيب

 179 ابن القطان

 31 ابن القيم

 10 الكاساين

 379 الكرخي
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 رقم الصفحة الَعلَم

 177 ابن أيب ليلى

 510 ابن املاجشون

 170 املازري

 381 جماهد

 318 حممد بن أيب جماِلد

 11 الشيباين بن احلسن حممد

 349 حممد بن مسلمة

 317 املرداوي

 113 املزين

 550 مصعب بن الزبا

 379 املطرزي

 389 املطيعي

 374 ابن مفلح

 158 ابن املنذر

 11 ابن منظور

 385 املنويف املالكي

 111 ابن النجار

 551 النخعي

 111 النَّفراوي

 71 النووي
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 رقم الصفحة الَعلَم

 347 ابن اهلمام

 90 سفيوأبو 
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 فهرس املصادر واملراجع
 الكتب: أوالً 

، دار الفكر عادل عبد الفضيل عيد/ داالئتمان واملداينات يف البنوك اإلسالمية،  .1
 .م1009: األوىل، عام: ، الطبعة-اإلسكندرية–اجلامعي 

زها الشـاويش، املكتـب   : ، اإلمام عبيد اهلل بن بطة العكربي، حتقيقإبطال احليل .1
 .هـ1304: الريانية، عام: ، الطبعة-اوتب-اإلسالمي 

أثر الديون ونقود الشركة أو احملفظة على تداول األسهم والصكوك والوحودات   .4
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب القره داغي حميي الدين علي/ د.، أاالستثمارية

 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة-التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

، املعهـد  زيدحسن حممد عبدالعزيز ، ربني الفقه اإلسالمي والتطبيق املعاص اإلجارة .3
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-العاملي للفكر اإلسالمي 

: األوىل، عـام : ، الطبعة-جدة–عبدالستار أبو غدة، جمموعة دلة الربكة / ، دإلجارةا .5
 .هـ1318

أيب محاد صغا أمحد : نذر النيسابوري، حتقيق، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املاإلمجاع .1
 .هـ1310: الريانية، عام: ، الطبعة-عجمان-بن حممد حنيف، مكتبة الفرقان 

فؤاد الشلهوب : ، أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالرب، مجع وترتيباإلمجاع .7
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الرياض-وعبدالوهاب الشهري، دار القاسم 

عبدالستار أبوغدة، جمموعة دلة الربكة / ، ديف التطبيقات املصرفية األجوبة الشرعية .9
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة–

مبارك بن سليمان آل سـليمان، دار  / ، دأحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة .8
  .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–كنوز إشبيليا 

حممد بن عبدالقادر : بن عبداهلل ابن العريب، حتقيقحممد  ر، أبو بكأحكام القرآن .10
 .هـ1313: الريالرية، عام: ، الطبعة-باوت-عطا، دار الكتب العلمية 
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-باوت–، اإلمام أبوبكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، دار الفكر أحكام القرآن .11
 .ال يوجد: ، تاري، النشر

عبد  :حتقيق ،إلمام البيهقيا :مجع ، اإلمام حممد بن إدريس الشافعي،أحكام القرآن .11
 .هـ1313: ، عامالريانية: ، الطبعة-القاهرة– مكتبة اخلاجني، الغين عبد اخلالق

، وزارة بن حزماإلمام أبو حممد علي بن أمحد  ،اإلحكام شرح أصول األحكام .14
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-السعودية–الشؤون اإلسالمية 

ناصر أمحد إبراهيم / ، ددراسة مقارنةأحكام عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي  .13
 .م1005: األوىل، عام: ، الطبعة-اإلسكندرية–النشوي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر 

الشي، : ، اإلمام علي بن حممد اآلمدي، تعليقاإلحكام يف أصول األحكام .15
 .هـ1301: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-عبدالرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي 

-الرياض–عبدالرمحن بن عريمان اجللعود، دار كنوز إشبيليا / ، دوم العقدأحكام لز .11
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة

، عالء الدين علي األسبار العلمية من االستيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية .17
: حممد بن عرييم ، حتقيق/ تعليقات فضيلة الشي،: بن حممد بن عباس البعلي، وهبامشه

 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الرياض-بن حممد اخلليل، دار العاصمة أمحد 

الشي، : ، اإلمام عبداهلل بن حممود بن مودود املوصلي، تعليقاالستيار لتعليل املختار .19
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت–حممود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية 

زة حممود الزبيدي، دار الوراق مح/ د.، أإدارة االئتمان املصريف والتحليل االئتماين .18
 .م1001: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن–
، صالح الدين اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل املصريف املعاصر .10

 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–حسن السيسي ، دار الوسام 
ندي، املكتب العريب منا إبراهيم ه/ ، دمدسل حتليلي معاصر: اإلدارة املالية .11

 .م1001: السادسة، عام: الطبعة -اإلسكندرية–احلديث 
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: ، الطبعة-القاهرة–مدحت صادق، دار غريب / ، دأدوات وتقنيات مصرفية .11
 .م1001: األوىل، عام

عبدالرمحن بن ناصر السعدي، مكتبة املعارف / ، الشي،اإلرشاد إىل معرفة األحكام .14
 .هـ1300 :األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-

، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .13
 .هـ1488: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-اإلسالمي 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من  .15
، اإلمام أبو عمر يوسف معاين الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالستصار

عبد املعطي أم  قلعجي، دار قتيبة : بن عبداهلل بن عبدالرب النمري األندلسي، حتقيق
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-للطباعة والنشر 

أمحد حمي الدين / ، دأسواق األوراق املالية وآثارها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي .11
األوىل، : للرسائل اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي، الطبعةأمحد، سلسلة صاحل كامل 

 .هـ1315: عام

أسواق األوراق املالية وأسواق االستيار وأسواق : األسواق احلاضرة واملستقبلة .17
–منا إبراهيم هندي، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية / ، دالعقود املستقبلة

 .م1883: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن
عبداحلكم : ، مائيا كوه ، ترمجةالفرص واملخاطر: األسواق واملؤسسات املالية .19

 .م1007: األوىل، عام: أمحد اخلزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة
، اإلمام جالل الدين عبدالرمحن األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية .18

 .هـ1304: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-السيوطي، دار الكتب العلمية 
عادل عبد املوجود وعلي : ، تاج الدين عبدالوهاب السبكي، حتقيقاألشباه والنظائر .40

 .هـ1311األوىل، عام : ، الطبعة-باوت-معوض، دار الكتب العلمية 

حممد : ، زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي، حتقيقاألشباه والنظائر .41
 .هـ1304األوىل، عام : ، الطبعة-دمشق-دار الفكر  مطيع احلافظ،
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، أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسـابوري،  اإلشراف على مذاهب العلماء .41
، -رأس اخليمـة –أبو محاد صغا أمحد األنصاري، مكتبة مكة الريقافيـة  / د: حتقيق
 .هـ1315: األوىل، عام: الطبعة

 ب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين،شهااإلمام ، اإلصابة يف متييز الصحابة .44
 .هـ1311: عام األوىل، :الطبعة، -باوت– اجليل دار، البجاوي حممد علي: حتقيق

: ، اإلمام أبوبكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، حتقيقأصول السرسسي .43
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-أيب الوفا األفغاين، دار الكتب العلمية 

/ ، دإلطار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصرا .45
حممد عبداحلليم عمر، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

 هـ1315: الريالرية، عام: ، الطبعة-جدة–للتنمية 

مشهور : ق، مشس الدين حممد بن قيم اجلوزية، حتقيإعالم املوقعني عن رب العاملني .41
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-الدمام–بن حسن آل سلمان، دار ابن اجلوزي 

، -بـاوت – مشقي، دار العلم للمالي ركلي الّد، خا الدين بن حممود الّزاألعالم .47
 .م1880:عام التاسعة، :بعةطال
د حمم: ، مشس الدين حممد بن قيم اجلوزية، حتقيقإغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان .49

 .ال يوجد: ، تاري، النشر-القاهرة–سيد كيالين، دار التراث 

منذر قحف، دار / غسان حممد إبراهيم، ود/ د االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم؟ .48
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق-الفكر

، شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى أبو النجا اإلقناع لطالب االنتفاع .30
عبداهلل بن عبداحملسن التركي، وزارة الشؤون اإلسالمية / د: قيقاحلجَّاوي املقدسي، حت

 .هـ1318: الريانية، عام: ، الطبعة-السعودية-واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

حممد زهري النجار، مكتبة الكليات : ، اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيقاألم .31
 .هـ1491: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-األزهرية 
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: ، عالء الدين أبو احلسن املرداوي، حتقيقصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإلن .31
 .هـ1475: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-حممد حامد الفقي، دار إحياء التراث 

أمحد عبدالرزاق الكبيسي، دار ابن / د: ، الشي، قاسم القونوي، حتقيقأنيس الفقهاء .34
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-الدمام-اجلوزي 

/ د.أ: ، اإلمام حممد زكريا الكاندهلوي املدين، حتقيقأوجز املسالك إىل موطأ مالك .33
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق-تقي الدين الندوي، دار القلم 

–منا إبراهيم هندي، منشأة املعارف / ، داألوراق املالية وأسواق رأس املال .35
 .م1884: األوىل، عام: ، الطبعة-اإلسكندرية

، سليمان بن حممد بن "حتفة احلبيب على شرح اخلطيب"البجريمي على اخلطيب  .31
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-عمر البجامي، دار الكتب العلمية، 

، اإلمام زين الدين بن جنيم احلنفي، املطبعة العلمية، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .37
 .يوجدال : األوىل، تاري، النشر: الطبعة

، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركشي البحر احملي  يف أصول الفقه .39
-عبدالستار أبوغدة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية / د: الشافعي، حتقيق

 .هـ1314: الريانية، عام: ، الطبعة-الكويت

عادل : ، حممد بن يوسف الشها بأيب حيان األندلسي، حتقيقالبحر احملي  .38
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–ملوجود، دار الكتب العلمية عبدا

، الشي، عبداهلل بن سليمان املنيع، املكتب اإلسـالمي  حبوث يف االقتصاد اإلسالمي .50
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–

علي حمي الـدين القـره داغـي، دار البشـائر     / ، دحبوث يف االقتصاد اإلسالمي .51
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-اإلسالمية 

عبدالستار أبوغدة، جمموعة / ، دحبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية .51
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة–دلة الربكة 
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حممد جناة اهلل صديقي، مركز النشر / د.، أحبوث يف النظام املصريف اإلسالمي .54
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة–عزيز العلمي جبامعة امللك عبدال

علي حميي الـدين  / د.، أحبوث يف فقه البنوك اإلسالمية، دراسة فقهية واقتصادية .53
 .هـ1319: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-القره داغي، دار البشائر اإلسالمية 

دار البشائر علي حمي الدين القره داغي، / ، دحبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة .55
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-تباو-اإلسالمية 

، -دمشـق -الشي، حممد تقي العريماين، دار القلم حبوث يف قضايا فقهية معاصرة،  .51
 .هـ1313: الريانية، عام: الطبعة

، اإلمام عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .57
 .هـ1301: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت–دار الكتب العلمية 

عمـران حممـد   : ، اإلمام حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، حتقيـق بدائع الفوائد .59
 .ال يوجد: األوىل، تاري، النشر: ، الطبعة-مكة املكرمة–العمران، دار عامل الفوائد 

/ د: د، حتقيق، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشبداية اجملتهد وهناية املقتصد .58
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة–عبداهلل العبادي، دار السالم 

، دار املعرفة حممد بن علي الشوكاين، البدر الّطالع مبحاسن من بعد القرن الّسابع .10
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت–
مام عمر بن ، اإلالبدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري .11

، دار -وآخرون–أبوصفية جمدي بن السيد أم  : علي بن امللقن األنصاري، حتقيق
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–اهلجرة 

/ د: ، إمام احلرم  أبو املعايل عبدامللك اجلويين، حتقيقالربهان يف أصول الفقه .11
 .هـ1300: انية، عامالري: ، الطبعة-القاهرة-عبدالعظيم الديب، دار األنصار 

حممد / ، دبطاقات االئتمان واألسس القانونية للعالقات الناشئة عن استخدامها .14
 .م1001: األوىل، عام: ، الطبعة-مصر–توفيق سعودي، دار األم  
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/ د، البطاقات اللدائنية تارخيها وأنواعها وتعاريفها وتوصيفها ومزاياها وعيوهبا .13
 .هـ1313: عام، األوىل: الطبعة ،-الدمام– اجلوزيدار ابن ، حممد بن سعود العصيمي

حممد أيب  :جالل الّدين السيوطّي، حتقيق، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .15
 . ال يوجد: تاري، النشر األوىل،: الّطبعة ،-باوت– الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية

–العيين، دار الفكر  ، اإلمام أبو حممد حممود بن أمحدالبناية يف شرح اهلداية .11
 .هـ1311: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت

عوف حممود الكفراوي، / ، دالبنوك اإلسالمية النقود والبنوك يف النظام اإلسالمي .17
 .م1889: األوىل، عام: ، الطبعة-اإلسكندرية-مركز اإلسكندرية للكتاب 

، شعبان حممد دراسة حتليلية نقدية: بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي .19
 .هـ1311: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت–إسالم الرباوري ، دار الفكر املعاصر 

-، الشي، عبدالرزاق عفيفـي، دار الصـميعي   بورصة األوراق املالية والضرائب .18
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض

ـ ، بيان الدليل على بطالن التحليل .70  ن تيميـة، شي، اإلسالم أمحد بن عبداحلليم اب
 .م1889: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-محدي السلفي، املكتب اإلسالمي : حتقيق

، مشس الدين أبو الريناء حممود بن بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب .71
حممود مظهر بقا، مركز إحياء التراث اإلسالمي / د: عبدالرمحن األصفهاين، حتقيق

 .هـ1319: األوىل، عام: عة، الطب-مكة املكرمة-جبامعة أم القرى 

، اإلمام أبو احلس  حيىي بن أيب اخلا العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .71
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–قاسم النوري، دار املنهاج : اعتىن به

: الطبعة -الرياض-، سليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا بيع التقسي  وأحكامه .74
 .هـ1313: اماألوىل ع

ناصر أمحد إبراهيم النشـوي، دار الفكـر   / ، دبيع الدين، دراسة يف فقه الشريعة .73
 .م1007: األوىل، عام: الطبعة -اإلسكندرية–اجلامعي 
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-، محد بن عبدالعزيز اخلضاي، دار الراية بيع العينة مع دراسة مداينات األسواق .75
 .هـ1310: األوىل، عام: الطبعة -الرياض

عبدالستار أبوغدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب التـابع   / ، دلالبيع املؤج .71
 .هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة–للبنك اإلسالمي للتنمية 

: ، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموس .77
: ، طبعة عام-الكويت–عبدالستار أمحد فراج، مطبوعات وزارة اإلرشاد واألنباء 

 .هـ1495

، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري يف شرح خمتصر سليل التاج واإلكليل .79
ال : ، تاري، النشر-الرياض–زكريا عماات، دار عامل الكتب : حتقيقالشها باملواق، 

 .-مواهب اجلليل: مطبوع على حاشية كتاب- يوجد
بّشـار عـّواد   / د: حتقيق ،عبداهلل حمّمد بن أمحد الّذهيبو أب، اإلمام تاريخ اإلسالم .78

 . هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–معروف، دار الغرب اإلسالمي 

-مكتبة اخلـاجني  أبوبكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي،  تاريخ بغداد، .90
 .هـ1438 :عام األوىل، :بعةطال، -بغداد–، واملكتبة العربية -القاهرة

فخر الدين الزيلعي احلنفي، دار الكتب اإلسالمية ، شرح كنز الدقائق تبيني احلقائق .91
 .هـ1314: ، عام-القاهرة –

عريمان بابكر أمحد، / ، دجتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم .91
: ، الطبعة-جدة–املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

 هـ1319: األوىل، عام

جلنة : ، اإلمام أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، مراجعةبشرح املنهاج حتفة احملتاج .94
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-مصر-من العلماء، املكتبة التجارية الكربى 

سامي بن إبراهيم السويلم، املعهد اإلسالمي / ، دالتحوط يف التمويل اإلسالمي .93
: األوىل، عام: طبعة، ال-جدة–للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

 .هـ1319
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زكرّيا عمـاات،  : ، حتقيقعبداهلل حمّمد بن أمحد الّذهيبو أب، اإلمام تذكرة احلّفاظ .95
 .  هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–دار الكتب العلمّية 

، القاضي عياض بن موسـى  ترتيب املدارك يف تراجم أعالم مذهب اإلمام مالك .91
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-تباو–اليحصيب، دار اجليل 

: ، الطبعة-باوت–، علي بن حممد الشريف اجلرجاين، مكتبة لبنان التعريفات .97
 .م1895: األوىل، عام

سعيد : ، أمحد بن حجر العسقالين، حتقيقتغليق التعليق على صحيح البخاري .99
 .هـ1305: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-عبدالرمحن القزقي، املكتب اإلسالمي 

حس  بن / د: ، أبو القاسم عبيد اهلل بن احلس  بن اجلالب البصري، حتقيقتفريعال .98
 .هـ1309: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي 

، اإلمام عبدالرمحن "اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن"املسمى بو : تفسري الثعاليب .80
علي حممد معوض وعادل أمحد : ، حتقيقبن حممد بن خملوف الريعاليب املالكي
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–عباملوجود، دار إحياء التراث العريب 

سامي : ، اإلمام أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كريا، حتقيقتفسري القرآن العظيم .81
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–السالمة، دار طيبة 

، اإلمام زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب رير الفوائدتقرير القواعد وحت .81
: ، الطبعة-الدمام-مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان : احلنبلي، حتقيق

 .ال يوجد: األوىل، تاري، النشر

حممد الرياين / د: ، احلافظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين، حتقيقتلخيص احلبري .84
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–لسلف بن عمر بن موسى، دار أضواء ا

: ، القاضي أبو حممد عبدالوهاب البغدادي املالكي، حتقيقالتلقني يف الفقه املالكي .83
، -مكة املكرمة–حممد ثالث سعيد الغاين، قسم الدراسات العليا جبامعة أم القرى 

 .هـ1305: األوىل، عام: الطبعة
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/ د: أمحد أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، حتقيق، حمفوظ بن التمهيد يف أصول الفقه .85
حممد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم 

 .هـ1301: األوىل، عام: ، الطبعة-مكة املكرمة–القرى 

، اإلمام مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن التمهيد يف ختريج الفروع على األصول .81
الريانية، : ، الطبعة-باوت-حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة / د: قاإلسنوي، حتقي

 .هـ1301: عام

، اإلمام أبو عمر يوسف ابن عبدالرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .87
 -املغرب–سعيد غراب وآخرون، وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمية : حتقيق
 .هـ1310: عام

فؤاد عبداللطيف السرطاوي، دار / ، دالقطاع اخلاص التمويل اإلسالمي ودور .89
 .هـ1310: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن-املساة 

بّشـار  / د: املّزي، حتقيـق يوسف ، أبو احلّجاج هتذيب الكمال يف أمساء الّرجال .88
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–عّواد معروف، مؤّسسة الّرسالة 

عبدالسالم حممد : حممد بن أمحد األزهري، حتقيق، أبو منصور هتذيب اللغة .100
 .هـ1493: ، عام-القاهرة–هارون، الدار املصرية للتأليف والترمجة 

 -القاهرة–ال يوجد : صالح جودة، الناشر/ ، دتوريق الديون علميًا عمليًا .101
 .ال يوجد: األوىل، تاري، النشر: الطبعة

، الشي، عبداهلل ت األموالتوضيح أوجه استالف األقوال يف مسائل من معامال .101
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-بن الشي، احملفوظ بن بيَّه، دار ابن حزم 

ناصر : ، أمحد بن حممد الشُّويكي، حتقيقالتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح .104
 .ال يوجد: األوىل، تاري، النشر: ، الطبعة-مكة املكرمة–امليمان، املكتبة املكية 

ـ : حتقيق، شي، اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية، ع املسائلجام .103  زحممد عزي
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-مكة املكرمة–دار عامل الفوائد  مشس،
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: ، الطبعـة -دمشق–رفيق يونس املصري، دار القلم / ، داجلامع يف أصول الربا .105
 .هـ1311: األوىل، عام

عبداهلل بن / د: حممد بن أمحد القرطيب، حتقيق ، أبو عبداهللاجلامع ألحكام القرآن .101
  .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–عبداحملسن التركي، مؤسسة الرسالة 

جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس وأمساء رواة احلديث وأهل الفقه واألدب  .107
حممد  :قيقحتعبداهلل حممد بن فتوح بن عبد اهلل احلميدي،  أبو، وذوي النباهة والشعر

 . ال يوجد: ، تاري، النشر-القاهرة– نجي، مكتبة اخلاجنيبن تاويت الّط

شوقي أمحد دنيا، املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب  / ، داجلعالة واالستصناع .109
 .هـ1318: الريانية، عام: ، الطبعة-جدة-التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

- علي الصـيفي، دار النفـائس   عبداهلل/ ، داجلهالة وأثرها يف عقود املعاوضات .108
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن

، الشي، صاحل عبدالسميع اآليب األزهري، جواهر اإلكليل شرح خمتصر سليل .110
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت-املكتبة الريقافية 

 :يقد القرشي، حتقعبد القادر بن حمّمأبو حمّمد ، ةة يف طبقات احلنفّياجلواهر املضّي .111
 . هـ1441 :، عام-حيدر آباد- ال يوجد: ، الناشرعبد الفتاح احللو

، اإلمام أبو بكر بن علي بن حممد احلداد اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري .111
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باكستان–اليمين، مكتبة حقانية 

–غة العربية  إبراهيم األبياري، جممع الل: ، اإلمام أبو عمرو الشيباين، حتقيقاجليم .114
 .هـ1483: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة

أمحد بن عبدالرمحن الرشيد، / ، داحلاجة وأثرها يف األحكام دراسة نظرية تطبيقية .113
 .هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-دار كنوز إشبيليا 

، أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر الزرعي حاشية ابن القيم على سنن أيب داود .115
–عبدالرمحن عريمان، املكتبة السلفية : شقي املشهور بابن قيم اجلوزية، حتقيقالدم

 .-مطبوع على حاشية عون املعبود-هـ 1499: الريانية، عام: ، الطبعة-املدينة املنورة
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، حممد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .111
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-اهرةالق–" عيسى البايب احلليب وشركاه"العربية 

، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج .117
، -باوت–محزة بن شهاب الدين الشها بالشافعي الصغا، دار الكتب العلمية 

 .-مطبوع هبامش هناية احملتاج- هـ1313: ة، عاملريرياال: الطبعة

، الشي، عبداحلميد الشرواين، تاج بشرح املنهاجحاشية الشرواين على حتفة احمل .119
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-مصر-جلنة من العلماء، املكتبة التجارية الكربى : مراجعة

حاشية الصاوي على الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام  .118
مصطفى كمال وصفي، دار / د: ، الشي، أمحد بن حممد الصاوي، حتقيقمالك
 .-مطبوع هبامش الشرح الصغا-ال يوجد : ، تاري، النشر-القاهرة–رف املعا

، الشي، علي الصعيدي العدوي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين .110
: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-أمحد محدي إمام، مطبعة املدين : املالكي، حتقيق

 .هـ1308

-ار، دار الكتب العلمية ، الشي، حسن العطحاشية العطار على مجع اجلوامع .111
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت

شهاب الدين  حاشيتا قليويب وعمرية على شرح احمللي على منهاج الطالبني، .111
أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب، وشهاب الدين أمحد الربلسي امللقب بعماة، مكتبة 

 .هـ1475: الريالرية، عام: ، الطبعة-مصر-ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
، أبو احلسن علي بن حممد احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي .114

-عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوَّض، دار الكتب العلمية : املاوردي، حتقيق
 .هـ1313: األوىل، عام: الطبعة -باوت

ة فائق حممود الشماع، الدار العلمي/ د.، أدراسة قانونية مقارنة: احلساب املصريف .113
 .م1004: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن–الدولية للنشر 
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، صالح الدين حسن السيسي، دار الوسام احلسابات واخلدمات املصرفية احلديثة .115
 .هـ1318: األوىل، عام: الطبعة -باوت–

ال يوجـد،  : ، شي، اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية احلراين، الناشراحلسبة .111
 .ال يوجد: تاري، النشر

، حس  بن معلوي الشهراين، دار حقوق االستراع والتأليف يف الفقه اإلسالمي .117
  .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–طيبة 
نعيم أمحد بن عبـد اهلل األصـبهاين، دار    أبو، حلية األولياء وطبقات األصفياء .119

  .هـ1497 :عام الريانية،: بعةطال، -باوت–الكتاب العريب 

صـاحل بـن   / ، دضوابطها وتطبيقاهتا على األحوال الشخصية :احليل الفقهية .118
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-إمساعيل بوبشيش، مكتبة الرشد 

يوسف بن / ، داخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي .140
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-الدمام–عبداهلل الشبيلي، دار ابن اجلوزي 

، حمّمد أم  بن فضل اهلل احملّبـي، دار  سالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر .141
 .هـ1193: ، عام-باوت–صادر 

عبداهلل التركي، / د: ، جالل الدين السيوطي، حتقيقالدر املنثور يف التفسري باملأثور .141
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة–مركز البحوث والدراسات العربية 

–نزيه محاد، دار الفاروق / ، ددراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي .144
 .هـ1311: األوىل، عام: الطبعة -الطائف

حممد مصطفى أبوه الشنقيطي، / ، ددراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة .143
 .هـ1311: الريانية، عام: ، الطبعة-املدينة املنورة–مكتبة العلوم واحلكم 

، مطبعة أمحد (مالخسرو)، حممد بن فرموزا كام شرح غرر األحكامدرر احل .145
 .ال يوجد: كامل الكائنة يف دار السعادة، تاري، النشر

ال : عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر/ ، مجعالدرر السَّنيَّة يف األجوبة النَّجدية .141
 .هـ1311: اخلامسة، عام: يوجد، الطبعة
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، أمحد بن علي بن حجر العسـقالين  افظ، احلامنةالّث ةاملائ أعيان يف الكامنة ررالّد .147
 .ـه1481: ، عامالعريمانية املعارف دائرة جملس، ضان املعيد عبد دحمّم: حتقيق
برهان الدين إبراهيم ابن فرحون ، الّديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب .149

 . ال يوجد: نشر، تاري، ال-باوت–دار الكتب العلمّية اليعمري املدين املالكي، 
حممد حجي، / د: ، اإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيقالذسرية .148

 .م1883: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–دار الغرب اإلسالمي 

 الفرج عبد الّرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبلـّي،  وأب، اإلمام ذيل طبقات احلنابلة .130
  .هـ1471: ، عام-مصر-ال يوجد : اسم الناشر

–عبداهلل بن حممد السعيدي، دار طيبة / ، دالربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة .131
 .هـ1310: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض

عمر بـن عبـدالعزيز   / ، دالربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية .131
 .هـ1319: الريالرية، عام: ، الطبعة-الرياض–املترك، دار العاصمة 

، اإلمام حممد أم  الشها بابن ر على الدر املختار شرح تنوير األبصاررد احملتا .134
–عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معّوض، دار عامل الكتب: عابدين، حتقيق

 .هـ1314: ، طبعة خاصة، عام-الرياض

–عبدالوارث حممد علي، دار الكتب العلمية : ، حتقيقرسالة ابن أيب زيد القريواين .133
 .-مطبوع يف صدر الفواكه الدواين-هـ 1319: األوىل، عام: ة، الطبع-باوت

، شهاب الدين حممود األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين .135
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت–إدارة الطباعة املناية، دار إحياء التراث: حتقيق

–ال يوجد : الناشر ، منصور بن يونس البهويت،الروض املربع شرح زاد املستقنع .131
 .-مطبوع يف أصل حاشية ابن قاسم-هـ 1317: السابعة، عام: ، الطبعة-الرياض

عادل أمحد : ، حيي بن شرف الدين النووي، حتقيقروضة الطالبني وعمدة املفتني .137
 .هـ1314: ، عام-الرياض-عبداملوجود وعلي حممد معوَّض، دار عامل الكتب 
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عبدالكرمي / د: الدين بن قدامة املقدسي، حتقيق، موفق روضة الناظر وجنة املناظر .139
 .هـ1317: اخلامسة، عام: ، الطبعة-الرياض-النملة، مكتبة الرشد 

: ، اإلمام مجال الدين عبدالرمحن بن اجلوزي، حتقيقزاد املسري يف علم التفسري .138
 .هـ1303: الريالرية، عام: ، الطبعة-باوت–زها الشاويش، املكتب اإلسالمي 

 بـن  عريمان بن علي بن اهلل عبد بن دّمحمابلة على ضرائح احلنابلة، الّسحب الو .150
عبد الّرمحن العرييم ، مؤّسسـة  / بكر بن عبد اهلل أبو زيد، ود: الّنجدي، حتقيق محيد

 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–الّرسالة 

هنا، دار ، إبراهيم بن مهنا بن عبداهلل املسد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية .151
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-الفضيلة 

، حممد بن ناصر سلسة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة .151
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–الدين األلباين، مكتبة املعارف 

، حممد ناصر الدين سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها .154
 .هـ1315: طبعة عام -الرياض-أللباين، مكتبة املعارف، ا

، حمّمد أم  بن فضـل اهلل احملّبـي، دار   سلك الّدرر يف أعيان القرن الّثاين عشر .153
 .هـ1193: ، عام-باوت–صادر 

/ ، د(نظرة مالية واستثمارية) السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر .155
 .م1001: األوىل، عام: ، الطبعة-اخلرطوم– التيجاين عبدالقادر أمحد، دار السداد

بشار / د: ، احلافظ حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة، حتقيقسنن ابن ماجة .151
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-معروف، دار اجليل 

عزت : ، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيقسنن أيب داود .157
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–ابن حزم الدعاس وعادل السيد، دار 

أمحد حممد : ، اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي، حتقيقسنن الترمذي .159
شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي وغامها، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 

 .هـ1499: الريانية، عام: ، الطبعة-مصر–
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شعيب األرنؤوط، : ن عمر الدارقطين، حتقيق، احلافظ علي بسنن الدارقطين .158
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-مؤسسة الرسالة 

، أبوبكر أمحد بن احلس  البيهقي، مطبعة جملس دائرة املعارف السنن الكربى .110
 .هـ1433: ، عام-اهلند–النظامية 

اصر الشي، حممد ن: ، أمحد بن شعيب النسائي، حكم على أحاديريهسنن النسائي .111
: ، الطبعة-الرياض-مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف : الدين األلباين، اعتىن به

  .هـ1317: األوىل، عام
شـعيب   :حتقيـق ، عبد اهلل حمّمد بن أمحد الّذهيب وأباإلمام  سري أعالم النبالء، .111

 .هـ1301 :عام األوىل، :بعةطال، -باوت–سالة سة الّراألرناؤوط وآخرين، مؤّس

، "دراسة اقتصادية وشرعية"ا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية شبهة الرب .114
 .م1000: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-منا إبراهيم هندي، دار النهضة العربية / د

دار الكتـاب   د خملـوف، بن حمّم حمّمد، ةة يف طبقات املالكّيكّيور الّزشجرة الّن .113
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت– العريب

، عبد احلّي بن أمحد ابن العمـاد احلنبلـي،   شذرات الّذهب يف أسبار من ذهب .115
: األوىل، عـام : ، الّطبعـة -دمشـق –عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كريا : حتقيق
 . هـ1301

، اإلمام حممد بن عبداهلل اخلرشي، اعتىن شرح اخلرشي على خمتصر سيدي سليل .111
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-اوتب–جنيب املاجدي، املكتبة العصرية : به
شعيب األرنؤوط، املكتب : ، اإلمام احلس  بن مسعود البغوي، حتقيقشرح السنة .117

 .هـ1304: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-اإلسالمي 
، العالمة أبو الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك .119

–مصطفى كمال وصفي، دار املعارف / د: الربكات أمحد بن حممد الدردير، حتقيق
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-القاهرة
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، اإلمام أكمل الدين حممد بن حممود البابريت، املطبعة شرح العناية على اهلداية .118
 .هـ1411: األوىل، عام: ، الطبعة-مصر–الكربى األماية ببوالق 

د بن قدامة ، ، اإلمام مشس الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن حممالشرح الكبري .170
-الرياض-وزارة الشؤون اإلسالمية ، عبدالفتاح احللو/ و د عبداهلل التركي/ د: حتقيق

 .-مطبوع حباشية املقنع– هـ1318: ، عاماألوىل: ، الطبعة

حممد / د: ، الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار، حتقيقشرح الكوكب املنري .171
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-رياضال-نزيه محاد، مكتبة العبيكان / الزحيلي ود

اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن "املوسوم : شرح حدود ابن عرفة .171
حممد أبو األجفان : ، أبو عبداهلل حممد األنصاري الرصاع، حتقيق"عرفة الوافية

 .م1884: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-والطاهر املعموري، در الغرب اإلسالمي 

، أبو احلسن علي بن خلف بن عبدامللك، شرح صحيح البخاري البن بطال .174
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الرياض-أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : حتقيق

، أبو "املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"شرح صحيح مسلم، املسمى  .173
-حا، دار املعرفة خليل مأمون شي: بكر زكريا حيي بن شرف الدين النووي، حتقيق

 .هـ1318: اخلامسة، عام: ، الطبعة-باوت

، اإلمام كمال الدين حممد السيواسي املعروف بابن اهلمام شرح فتح القدير .175
 .هـ1411: األوىل، عام: ، الطبعة-مصر–احلنفي، املطبعة الكربى األماية ببوالق 

بن يونس بن ، منصور "دقائق أويل النهى لشرح املنتهى"شرح منتهى اإلرادات  .171
، -باوت-عبداهلل بن عبداحملسن التركي، مؤسسة الرسالة / د: إدريس البهويت، حتقيق

 .هـ1311: األوىل، عام: الطبعة

 من دروس األمس إىل إصالحات الغد،: الشروط النقدية القتصاد األسواق .177
–، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية موريس آليه

 .م1884: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة
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، أبو شفاء العي بتخريج وحتقيق مسند اإلمام الشافعي بترتيب العالمة السندي .179
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-عما جمدي املصري، مكتبة ابن تيمية 

أمحد : ، إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيقتاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح .178
 .م1880: الرابعة، عام: ، الطبعة-باوت–ور عطار، دار العلم للمالي  عبدالغف

حممد / د: ، اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق ابن خزمية، حتقيقصحيح ابن سزمية .190
 .هـ1300: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي 

حممد زها : لبخاري، حتقيقاإلمام أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل ا صحيح البخاري، .191
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

–، حممد بن ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف صحيح الترغيب والترهيب .191
 .هـ1311: األوىل، عام: الطبعة -الرياض

دين األلباين، ، حممد بن ناصر ال(الفتح الكبري)صحيح اجلامع الصغري وزيادته  .194
 . هـ1309: الريالرية، عام: ، الطبعة-باوت–املكتب اإلسالمي 

: ، حممد بن حبان التميمي البس ، حتقيقصحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان .193
 .هـ1313: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

، -الرياض–بة املعارف ، حممد بن ناصر الدين األلباين، مكتصحيح سنن ابن ماجة .195
 .هـ1317: األوىل، عام: الطبعة

 -الرياض–، حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف صحيح سنن الترمذي .191
 .هـ1310: ، عام"للطبعة اجلديدة"األوىل : الطبعة

خليل مأمون شيحا، : ، اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيقصحيح مسلم .197
مطبوع يف أصل شرح -هـ 1318: اخلامسة، عام: بعة، الط-باوت-دار املعرفة 

 . -النووي

، حامد بن حسـن مـاة، دار   دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية: صكوك اإلجارة .199
 .هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-امليمان 
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أمحد سعيد حّوى، / ، دصور التحايل على الربا وحكمها يف الشريعة اإلسالمية .198
 .هـ1319: األوىل، عام: الطبعة ،-باوت-دار ابن حزم 

اخلا حمّمد بن عبد الّرمحن الّسخاوّي،  وأب، الّضوء الاّلمع يف أعيان القرن الّتاسع .180
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-تباو– دار مكتبة احلياة

عبد / د: ، القاضي أبو احلس  حمّمد بن أيب يعلى البغدادي، حتقيقطبقات احلنابلة .181
ى مطبوعات مناسبة االحتفال مبرور مائة عام علـى تأسـيس   الّرمحن العرييم ، إحد

 .هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-الّرياض–اململكة 

: حتقيـق الّسـبكي،   تاج الّدين عبد الوهاب بن علي، طبقات الّشافعّية الكربى .181
، -مصـر –عبد الفتاح حممد احللو، مطبعة عيسى البايب احلليب و ناحيحممود حممد الّط

 .هـ1494 :عام وىل،األ :بعةطال

 األوىل،: الطبعـة  ،-باوت– د بن سعد، دار صادرحمّماإلمام ، الطبقات الكربى .184
 .هـ1490: عام

سليمان بن صـاحل اخلـّزي،   : أمحد بن حمّمد األدنروي، حتقيقطبقات املفّسرين،  .183
 .م1887: األوىل، عام: ، الّطبعة-املدينة املنّورة-مكتبة العلوم واحلكم 

، اإلمام زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن شرح التقريب طرح التثريب يف .185
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-احلس  العراقي، دار إحياء التراث العريب 

، الشي، جنم الدين طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتب احلنفية .181
 .هـ1411: ، عام-قاهرةال–أبو حفص عمر بن حممد النسفي، دار الطباعة العامرة 

–، عبد الّرمحن بن حسن اجلربيت، دار اجليل يف الّتراجم واألسبار اآلثار عجائب .187
 .ال يوجد: األوىل، تاري، النشر: الطبعة ،-باوت

: ، القاضي أبويعلى حممد بن احلس  الفراء البغدادي، حتقيقالعدة يف أصول الفقه .189
 .هـ1310: األوىل، عام: يوجد، الطبعةال : أمحد بن علي سا املباركي، الناشر/ د
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، اإلمام أبو القاسم عبدالكرمي بن العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري .188
عادل أمحد عبد املوجود وعلي : حممد بن عبدالكرمي الرافعي القزويين الشافعي، حتقيق

 .هـ1317: األوىل، عام: الطبعة -باوت-حممد معوَّض، دار الكتب العلمية 

/ د. ، أاإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة عقد .100
عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنـك  

 .هـ1310: الريانية، عام: ، الطبعة-جدة–اإلسالمي للتنمية 

كاسـب  / ، دعقد االستصناع أو عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة .101
 .هـ1303: الريانية، عام: ، الطبعة-الدمام-عبدالكرمي البدران، دار صاحل للنشر 

-حممد رأفت سعيد، دار الوفاء / د.، أعقد االستصناع وعالقته بالعقود اجلائزة .101
 .هـ1314: األوىل، عام: ، الطبعة-املنصورة

/ د.أ ،عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االسوتثمارات اإلسوالمية املعاصورة    .104
مصطفى أمحد الزرقا، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنـك اإلسـالمي   

 .هـ1310: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة-للتنمية 

عقد التمويل باستخدام احلقوق التجارية وعمليات التوريق دراسة حتليلية  .103
جملس النشر حممود أمحد الكندري، / أمحد عبدالرمحن امللحم و د/ ، دتأصيلية مقارنة

 .م1003: األوىل، عام: العلمي جبامعة الكويت، الطبعة

، جالل الدين عبداهلل بن جنم بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة .105
، -باوت-حممد أبو األجفان وعبد احلفيظ منصور، دار الغرب اإلسالمي / د: حتقيق
 .هـ1315: األوىل، عام: الطبعة

: ، الطبعة-دمشق–نزيه محاد، دار القلم / ، دريعة اإلسالميةعقد السلم يف الش .101
 .هـ1313: األوىل، عام

، نادر عبدالعزيز "عقد شراء الديون التجارية دراسة مقارنة"عقد الفاكتورنغ  .107
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-لبنان–شايف، املؤسسة احلديرية للكتاب 
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لتشريعات الوضعية العربية دراسوة  عقود اإلجيار الفاسدة يف الفقه اإلسالمي وا .109
األوىل، : ، الطبعة-القاهرة–حممد علي عبدالرمحن وفا، دار الفكر العريب / ، دمقارنة
 .هـ1311: عام

عبـداهلل بـن حممـد    / ، ددراسة فقهية تأصيلية تطبيقية: العقود املالية املركبة .108
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-العمراين، دار كنوز إشبيليا 

، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم "عقد البيع"العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي  .110
 .هـ1310: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق–

: ، الطبعـة -الدمام–بكر بن عبداهلل أبو زيد، دار ابن اجلوزي / ، دعلماء احلنابلة .111
 . هـ1311: األوىل، عام

: الدين حممود العيين، حتقيق، اإلمام بدر عمدة القاري شرح صحيح البخاري .111
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-عبداهلل حممود عمر، دار الكتب العلمية 

خالد أم  عبداهلل، / د.، أالطرق احملاسبية احلديثة: العمليات املصرفية اإلسالمية .114
 .م1009: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن-حس  سعيفان، دار وائل للنشر / ود
أنطوان الناشف، وخليل اهلندي، / ، القاضيات املصرفية والسوق املاليةالعملي .113

 .ال يوجد: ، تاري، النشر-لبنان-املؤسسة احلديرية للكتاب 

إبراهيم / مهدي املخزومي، ود/ د: ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيقالعني .115
 .ال يوجد: السامرائي، مكتبة اهلالل، تاري، النشر

، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب أحاديث احلالل واحلرام غاية املرام يف ختريج .111
 .هـ1300: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-اإلسالمي 

الصديق حممد األم  الضرير، دار / ، دالغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي .117
 .هـ1310: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-اجليل 

حس  حممد حممد / د: ساّلم اهلروّي، حتقيق، أبو عبيد القاسم بن غريب احلديث .119
 .هـ1308: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-شرف، جممع اللغة العربية 
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، اإلمام أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب الُبس ، غريب احلديث .118
-عبدالكرمي إبراهيم العزباوي، مركز إحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى : حتقيق
 .هـ1311: الريانية، عام: ، الطبعة-ة املكرمةمك

، أمحد بن حممد احلنفّي غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر .110
 .هـ1305: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-احلموّي، دار الكتب العلمية 

علي حممد : ، جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري، حتقيقالفائق يف غريب احلديث .111
: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر  البجاوي وحممد

 .هـ1313

، فتاوى هيئة الفتوى والرقابـة الشـرعية لشـركة دار االسـتريمار     فتاوى الدار .111
-الكويت–عجيل جاسم النشمي، دار االستريمار / د.أ: ، اعتىن هبا(1885-1001)

 .ال يوجد: ، تاري، النشر

-دالرَّمحن بن ناصر السعدي، املؤسسة السـعيدية  ، العالمة عبالفتاوى السعدية .114
 .ال يوجد: ، تاري، النَّشر-الرياض

، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية  الفتاوى الشرعية لشركة أعيان لإلجارة .113
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الكويت-لشركة أعيان لإلجارة واالستريمار 

د بن حممد بن علي بن حجر ، اإلمام شهاب الدين أمحالفتاوى الفقهية الكربى .115
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت-اهليتمي، دار الفكر 

حممـد ومصـطفى   : اإلمام تقي الدين ابن تيمية، حتقيق وتعليق الفتاوى الكربى، .111
 .هـ1309: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–دار الكتب العلمية عبدالقادر عطا، 

أمحـد بـن   : ، مجع وترتيـب فتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل .117
: ، الطبعـة -الرياض-عبدالرزاق الدويش، مؤسسة األماة العنود آل سعود اخلاية، 

 .هـ1314: الرابعة، عام

عز / عبدالستار أبوغدة واألستاذ/ د: ، مجع وتنسيقفتاوى اهليئة الشرعية للربكة .119
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة–الدين خوجة، جمموعة دلة الربكة 
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فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهواز املصوريف واملؤسسوات املاليوة      .118
 .م1001: األوىل، عام: ، بنك السودان املركزي، الطبعةالسودانية

عبدالسـتار  / د: ، مجع وترتيب(هو0407 -0413)فتاوى ندوات الربكة  .140
اخلامسـة،  : ة، الطبع-جدة–عزالدين خوجة، جمموعة دلة الربكة / أبوغدة واألستاذ

 .هـ1317: عام

، احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري .141
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت-حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة : حتقيق

، اإلمام زين الدين أبو الفرج ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري .141
املدينة –ملقصود وآخرون، مكتبة الغرباء األثرية حممود شعبان عبدا: احلنبلي، حتقيق

 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-النبويَّة

، اإلمام حممد علي فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري .144
: الريانية، عام: ، الطبعة-املنصورة–عبدالرمحن عماة، دار الوفاء / د: الشوكاين، حتقيق

 .هـ1319

زائد بن : ، أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر ابن قيِِّم اجلوزية، حتقيقوسية احملمَّديةالفر .143
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض-أمحد الّنشاي، دار عامل الفوائد 

عبداهلل بن / د: حتقيق، اإلمام مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي، الفروع .145
 .هـ1313: ، عاماألوىل: ، الطبعة-تباو- مؤسسة الرسالةعبداحملسن التركي، 

، اإلمام شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أنوار الربوق يف أنواء الفروق: الفروق .141
علي مجعة حممد، دار / د.حممد أمحد سراج وأ/ د.أ: إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيق

 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-السالم 

/ د: ور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الريعاليب، حتقيق، اإلمام أبو منصفقه اللغة .147
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–مجال طلبة، دار الكتب العلمية 
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الفكر احلديث يف إدارة املخاطر، اهلندسة املالية باستخدام التوريق واملشتقات،  .149
: الطبعة -ندريةاإلسك–منا إبراهيم هندي، منشأة املعارف / ، داجلزء األول التوريق
 .ال يوجد: األوىل، تاري، النشر

منا إبراهيم هندي، منشأة املعارف / ، دالفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل .148
 .م1889: األوىل، عام: ، الطبعة-اإلسكندرية–
ال يوجد : ، حمّمد عبد احلّي الّلكنوي، اسم الناشرالفوائد البهّية يف تراجم احلنفّية .130
 .هـ1413: األوىل، عام: ، الّطبعة-مصر–

إحسان عّبـاس،   /د: حتقيقالكتيب،  صالح الّدين حمّمد بن شاكر، فوات الوفيات .131
 .هـ1484: عام األوىل، :بعةطال ،-باوت–دار صادر 

، أمحد بن غنيم النَّفراوي الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .131
: ، الطبعة-باوت–ب العلمية عبدالوارث حممد علي، دار الكت: األزهري، حتقيق

 .هـ1319: األوىل، عام

نزيـه محـاد، دار   / ، ديف فقه املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة قراءة جديدة .134
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق-القلم 

، جمد الدين الفاوزابادي الشاازي، اهليئة املصرية العامة للكتاب القاموس احملي  .133
 .هـ1401: سخة مصوَّرة عن الطبعة الريالرية للمطبعة األماية، عام، ن-القاهرة–

: ، أبوبكر حممد بن العريب املعافري، حتقيقالقبس يف شرح موطأ مالك ابن أنس .135
 .م1881: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-حممد ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي / د

، -دمشـق -اد، دار القلم نزيه مح/ د.، أقضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد .131
 .هـ1311: األوىل، عام: الطبعة

، -دمشـق –حممد سعيد رمضان البوطي، دار الفارايب / ، دقضايا فقهية معاصرة .137
 .هـ1311: األوىل، عام: الطبعة

–سليمان بن أمحد امللحـم، دار كنـوز إشـبيليا    / ، دالقمار حقيقته وأحكامه .139
 .هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض
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، شي، اإلسالم عزالدين "القواعد الكربى"اعد األحكام يف إصالح األنام قو .138
عريمان مجعة ضماية، دار القلم / نزيه محاد، ود/ د: عبدالعزيز بن عبدالسالم، حتقيق

 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق-

عبداجمليـد  / ، دالقواعد والضواب  الفقهية ألحكام املبيع يف الشريعة اإلسالمية .150
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن–بداهلل دية، دار النفائس ع

، عبدالسـالم بـن   القواعد والضواب  الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية .151
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة–إبراهيم بن حممد احلص ، دار التأصيل 

حممد : س البهويت، حتقيق، الشي، منصور بن يونكشاف القناع عن منت اإلقناع .151
 هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–أم  الضناوي، دار عامل الكتب 

، اإلمام عالء الدين عبدالعزيز كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي .154
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت-بن أمحد البخاري، دار الكتاب العريب 

، حاّجي خليفة مصطفى بن عبد اهلل، ونكشف الّظنون عن أسامي الكتب والفن .153
 . هـ1314: األوىل، عام: ، الّطبعة-باوت–دار الكتب العلمّية 

، علي بن خلف املنويف، كفاية الطالب الرباين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .155
 .هـ1308: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-أمحد محدي إمام، مطبعة املدين : حتقيق

، عالء الدين بن حسام الدين اهلندي،  سنن األقوال واألفعالكنز العمال يف .151
اخلامسة، : الطبعة -باوت–بكري حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة : حتقيق
 .هـ1305: عام

، اإلمام جنم الّدين حمّمد الغّزي، املطبعة الكواكب الّسائرة يف أعيان املائة العاشرة .157
 .ال يوجد: ، تاري، النشراألوىل: ، الطبعة-باوت–األمريكّية 

أبو الفضل حمّمد بن حمّمد ابن فهد املّكي، دار حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلّفاظ،  .159
 .هـ1318: األوىل، عام: ، الّطبعة-باوت–الكتب العلمّية 

: ، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرَّم بن علي بن منظور، حتقيقلسان العرب .158
 .م1000: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–ر صادر عبداهلل علي الكبا وآخرون، دا
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طارق احلاج، دار صفاء للنشر والتوزيع / ، د"كتاب علمي حمكَّم"مبادئ التمويل  .110
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن–

علي حمـي الـدين   / ، دمبدأ الرضا يف العقود، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي .111
 .هـ1314: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-مية القره داغي، دار البشائر اإلسال

: ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح احلنبلي، حتقيقاملبدع شرح املقنع .111
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-حممد الشافعي، دار الكتب العلمية 

، تاري، -باوت-، مشس الدين حممد بن أمحد السرخسي، دار املعرفة املبسوط .114
 .ال يوجد: لنشرا

حمّمد  /د: بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادّي، حتقيق، اإلمام أبواملّتفق واملفترق .113
 .هـ1317 :عام األوىل، :بعةطال، -دمشق– صادق آيدن احلامدي، دار القادرّي

: ، عام-باوت-، تنسيق احملامي جنيب اهلواويين، جملة األحكام العدلية .115
 .هـ1499

: ، احلافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليريمي، حتقيقلفوائدجممع الزوائد ومنبع ا .111
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-عبداهلل الدرويش، دار الفكر 

: ، اإلمام أبو زكريا حيي بن شرف الدين النووي، حتقيقاجملموع شرح املهذب .117
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-جدة-حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد 

، مجع وترتيب ع فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخجممو .119
 .ال يوجد: حممد بن عبدالرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة، تاري، النشر: وحتقيق

عبدالرمحن بـن قاسـم   : مجع جمموع فتاوى ورسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية، .118
 .ال يوجد: النشر الريانية، تاري،: العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة

-رفيق بن يونس املصري، دار املكتيب / د.، أاجملموع يف االقتصاد اإلسالمي .170
 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق

، -الرياض–، مكتبة اخلرجيي الفيصلحممد عبداهلل / د.أاحملاسبة مبادئها وأسسها،  .171
 .هـ1310: الريالرية، عام: الطبعة
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، القاضي أبو حممد عبداحلق بن غالب بن العزيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب .171
، -باوت–عبدالسالم عبدالشايف حممد، دار الكتب العلمية : عطية األندلسي، حتقيق

 .هـ1311: األوىل، عام: الطبعة

، اإلمام جمد الدين أبو الربكات احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .174
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-تباو-بن تيمية، دار الكتاب العريب 

أمحـد حممـد   / الشي،: ، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري، حتقيقاحمللى .173
 .هـ1437: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة–شاكر، إدارة الطباعة املناية 

–، اإلمام حممد بن احلسن الشيباين، مكتبـة الريقافـة الدينيـة    املخارج يف احليل .175
 .هـ1318: وىل، عاماأل: ، الطبعة-القاهرة

األوىل، : ، الطبعة-دمشق–، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم املدسل الفقهي العام .171
 .هـ1319: عام

، الشي، عبدالقادر بن أمحد بن مصطفى املدسل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .177
-حممد أم  ضناوي، دار الكتـب العلميـة   : املعروف بابن بدران، ضبط وتصحيح

 .هـ1317: األوىل، عام: عة، الطب-باوت

، رواية اإلمام سحنون بن سعيد املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس األصبحي .179
: ، الطبعة-باوت–التنوخي عن اإلمام عبدالرمحن بن قاسم، دار الكتب العلمية 

 .هـ1315: األوىل، عام

نزيه بن كمـال  / ، دمدى صحة تضمني يد األمانة بالشرط يف الفقه اإلسالمي .178
  .هـ1318: األوىل، عام: ، الطبعة-جدة–اد، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مح

، القاضي أبوبكر حممد بن عبداهلل بن العريب املسالك يف شرح موطأ مالك .190
حممد بن احلس  السليماين، وعائشة بنت احلس  السليماين، دار : املعافري، حتقيق
 .هـ1319: عاماألوىل، : ، الطبعة-باوت-الغرب اإلسالمي 

، احلافظ حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري، دار املستدرك على الصحيحني .191
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-احلرم  للطباعة والنشر 
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حممد / د: ، اإلمام حممد بن حممد الغزايل، حتقيقاملستصفى من علم األصول .191
 .هـ1317: األوىل، عام: ة، الطبع-باوت-سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة 

نظر حممد : ، أبو نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاين، حتقيقمسند اإلمام أيب حنيفة .194
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–الفارايب، مكتبة الكوثر 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة : ، أشرف على حتقيقهمسند اإلمام أمحد بن حنبل .193
 .هـ1318: ، عاماألوىل: ، الطبعة-باوت-الرسالة 

حممد ناصر الدين األلباين، : ، حممد عبداهلل التربيزي، حتقيقمشكاة املصابيح .195
 .هـ1488: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-املكتب اإلسالمي 

عبدالرزاق رحيم جدي اهلي ، دار / ، داملصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق .191
 .م1889: ماألوىل، عا: ، الطبعة-األردن–أسامة للنشر 

، مقررات جلنة بازل، حتديات العوملة، استراتيجية مواجهتها: املصارف اإلسالمية .197
: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن–أمحد سليمان خصاونة، دار عامل الكتب احلديث / د

 .هـ1319
حبيب الرمحن : ، أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيقمصنف عبدالرزاق .199

 .هـ1304: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-إلسالمي األعظمي، املكتب ا

محد اجلمعة وحممد : ، اإلمام أبو بكر عبداهلل بن حممد أىب شيبة، حتقيقاملصنف .198
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–اللحيدان، مكتبة الرشد 

 :، مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي، حتقيقاملطلع على أبواب املقنع .180
 .هـ1311: الريالرية، عام: ، الطبعة-باوت-حممد بشا األدليب، املكتب اإلسالمي 

، اإلمام أبو سليمان أمحد بن حممد اخلطايب، "شرح سنن أيب داود"معامل السنن  .181
 .هـ1451: األوىل، عام: ، الطبعة-حلب-حممد الطبا ، املطبعة العلمية : تصحيح

حممد عريمان شبا، دار النفائس / ، دإلسالمياملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه ا .181
 .هـ1311: الرابعة، عام: ، الطبعة-األردن–
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: ، الطبعـة -دمشـق –وهبة الزحيلي، دار الفكر / د.، أاملعامالت املالية املعاصرة .184
 .هـ1314: األوىل، عام

النص الكامل للمعايا الشرعية ال  مت م، 2117 -هو 0428املعايري الشرعية  .183
اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة  ،م1001هـ نوفمرب 1317 ذو القعدة اعتمادها حىت

 .-البحرين-واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

–احلموي، دار الكتب العلمّيـة   عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، أبو معجم األدباء .185
  . هـ1311 :عام األوىل، :بعةّط، ال-باوت

طارق عوض اهلل : بن أمحد الطرباين، حتقيق، أبو القاسم سليمان املعجم األوس  .181
 .هـ1315: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة–وعبداحملسن احلسيين، دار احلرم  

حمّمـد  / د: ، حتقيقعبد اهلل حمّمد بن أمحد بن عريمان الّذهيب وب، أمعجم الّشيوخ .187
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الّرياض–احلبيب اهليلة، دار عامل الكتب 

محدي عبداجمليد : ، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيقالكبرياملعجم  .189
 .هـ1303: الريانية، عام: ، الطبعة-القاهرة–السلفي، مكتبة ابن تيمية 

: األوىل، عام: ، الّطبعة-دمشق–مطبعة الّترّقي  الة،عمر رضا كّح، معجم املؤّلفني .188
  .هـ1471

نظام يعقويب، وحمّمد بن : ّزبيدي، حتقيقحمّمد مرتضى بن حمّمد الاملعجم املختّص،  .400
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–ناصر العجمي، دار البشائر اإلسالمّية 

جممع اللغة : ، حتقيق-وآخرون-، إبراهيم مصطفى، وأمحد الزيات املعجم الوسي  .401
 .هـ1315: الرابعة، عام: ، الطبعة-القاهرة–العربية، مكتبة الشروق الدولية 

عبدالسالم / د: ، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيقجم مقاييس اللغةمع .401
 .هـ1488: ، طبعة عام-باوت –هارون، دار الفكر 

، القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر املالكي، املعونة على مذهب عامل املدينة .404
: ماألوىل، عا: ، الطبعة-باوت-حممد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية : حتقيق
 .هـ1319
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: ، اإلمام برهان الدين أبو الفتح ناصر املطرزي، حتقيـق املغرب يف ترتيب املعرب .403
 .م1888: األوىل، عام: حممود فاخوري، وعبداحلميد خمتار، مكتبة لبنان، الطبعة

، مشس الدين حممد بن اخلطيب إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغين احملتاج .405
 .هـ1319: عام، األوىل: الطبعة، -باوت-دار املعرفة  ،حممد عيتاين: حتقيق، الشربيين

 عبداهلل التركي/ د: حتقيق، موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي، املغين .401
 .هـ1317: ، عامالريالرية: ، الطبعة-الرياض- دار عامل الكتب، عبدالفتاح احللو/ و د

ن عدنان داوودي، دار صفوا: ، الراغب األصفهاين، حتقيقمفردات ألفاظ القرآن .407
 .هـ1319: الريانية، عام: ، الطبعة-دمشق–القلم 

منذر قحف، / ، دحتليل فقهي واقتصادي مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي .409
الريانية، : املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، الطبعة

 .هـ1318: عام

نته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات املقدمات املمهدات لبيان ما تضم .408
، اإلمام أبو الوليد ابن رشد والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائل املشكالت

 .هـ1309: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-القرطيب، دار الغرب اإلسالمي 

، -األردن–، مفلح حممد عقل، مكتبة اجملتمع العريب مقدمة يف اإلدارة املالية .410
 .هـ1318: ىل، عاماألو: الطبعة

/ د.، أدراسة فقهية قانونية اقتصادية: املقدمة يف املال واالقتصاد وامللكية والعقد .411
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-علي القره داغي، دار البشائر اإلسالمية 

 بن دحمّم بن إبراهيم ينالّد برهان، املقصد األرشد يف ِذْكر أصحاب اإلمام أمحد .411
، -الّرياض– الرشد مكتبة، العرييم  محنالّر عبد /د :حتقيقاحلنبلي،  مفلحابن  اهلل عبد

 .هـ1310: األوىل، عام: الطبعة
عبدالفتاح / و د عبداهلل التركي/ د: حتقيق، موفق الدين بن قدامة املقدسي، املقنع .414

 .هـ1318: ، عاماألوىل: ، الطبعة-الرياض-وزارة الشؤون اإلسالمية ، احللو
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دار )، منشـورات عـالء السـرحان    علي مجعة/ دواملوازين الشرعية،  املكاييل .413
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة-( الرسالة

، احلسن مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا .415
أبو الفضل الدمياطي، وأمحد بن علي، دار ابن : علي بن سعيد الرجراجي، اعتىن به

 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-حزم 

: ، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، حتقيقاملنتقى شرح موطأ مالك .411
 .هـ1310: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–محد عطا، دار الكتب العلمية 

، تقي الدين حممد بن أمحد منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات .417
عبداهلل بن عبداحملسن التركي، مؤسسة / د: ها بابن النجار، حتقيقالفتوحي الش

 .هـ1317: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-الرسالة 

تيسا فائق أمحد، / د: ، اإلمام بدر الدين حممد الزركشي، حتقيقاملنثور يف القواعد .419
 .هـ1301: األوىل، عام: ، الطبعة-الكويت-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

-باوت–، الشي، حممد عليش، دار صادر منح اجلليل على خمتصر العالمة سليل .418
 .ال يوجد: ، تاري، النشر

، عبداهلل بن حممد العمـراين، دار ابـن   املنفعة يف القرض دراسة تأصيلية تطبيقية .410
 .هـ1313: األوىل، عام: ، الطبعة-الدمام-اجلوزي 

سحاق إبراهيم بن علي الشاازي، ، اإلمام أبو إاملهذب يف فقه اإلمام الشافعي .411
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق–حممد الزحيلي، دار القلم / د: حتقيق

مشهور : ، اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب، حتقيقاملوافقات .411
 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-اخلرب-بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان 

، أبو عبداهلل حممد املغريب املعروف باحلطَّاب شرح خمتصر سليلمواهب اجلليل ل .414
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الرياض–زكريا عماات، دار عامل الكتب : الرعيين، حتقيق

غسان شديد، : ، مسا عازار، ترمجةموسوعة املال واالقتصاد وإدارة األعمال .413
 .م1004: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت–مؤسسة األجيال 
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: أيب مصعب الزهري املدين، حتقيق: إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس، روايةاملوطأ  .415
: ، الطبعة-باوت-بشار عواد معروف وحممود حممد خليل، مؤسسة الرسالة / د

 .هـ1319: الريالرية، عام

حيىي بن حيىي الليريي األندلسي، : إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس، روايةاملوطأ  .411
: الريانية، عام: ، الطبعة-باوت-اد معروف، دار الغرب اإلسالمي بشار عو/ د: حتقيق
 .هـ1317

، أبو حممد عبداهلل بن يوسف احلنفي الزيلعي، نصب الراية ألحاديث اهلداية .417
 .هـ1457: ، عام-مصر–حممد يوسف البنوري، دار احلديث : حتقيق

–دار الريقافة  ، القاضي فداء حيىي أمحد احلمود،النظام القانوين لبطاقة االئتمان .419
 .م1888: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن

، -األردن–ميريم صاحب عجام، دار زهران / ، دنظرية التمويل والتمويل الدويل .418
 .م1001: األوىل، عام: الطبعة

، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون: نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي .440
 .ال يوجد: د، تاري، النشرال يوج: حسن علي الشاذيل، الناشر/ د

، -باوت-، شي، اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية، دار املعرفة نظرية العقد .441
 .ال يوجد: تاري، النشر

ياس  أمحد دراركـة، وزارة األوقـاف   / ، دنظرية الغرر يف الشريعة اإلسالمية .441
 .ال يوجد: راألوىل، تاري، النش: ، الطبعة-األردن-والشؤون واملقدسات اإلسالمية 

–أمحد أسعد حممود احلاج، دار النفـائس  / ، دنظرية القرض يف الفقه اإلسالمي .444
 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن

-حس  حامد حسان، املطبعة العامليـة  / ، دنظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي .443
 .م1870: األوىل، عام: ، الطبعة-القاهرة

السيد أمحد / د.أ: ماس ماير وآخرون، ترمجة، توالنقود والبنوك واالقتصاد .445
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-الرياض–عبداخلالق، دار املري، 
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، مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة بن شهاب هناية احملتاج إىل شرح املنهاج .441
 .هـ1313: ة، عاملريرياال: الطبعة، -باوت–الدين الرملي، دار الكتب العلمية 

، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري املعروف ث واألثرالنهاية يف غريب احلدي .447
حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي، دار إحياء التراث : بابن األثا، حتقيق

 .هـ1494: األوىل، عام: ، الطبعة-باوت-العريب 

األوىل، تـاري،  : ، أمحد بن أمحد الّتنبك ، الّطبعـة نيل االبتهاج بتطريز الّديباج .449
 .  -الّديباج املذهب: مطبوع هبامش كتاب -ال يوجد : النشر
أبو معاذ : ، حممد بن علي الشوكاين، حتقيقنيل األوطار من أسرار منتقى األسبار .448

 .هـ1311: األوىل، عام: ، الطبعة-الرياض–طارق بن عوض اهلل، دار ابن القيم 

يف املسائل االستيارات اجللية : ومعهنيل املآرب يف هتذيب شرح عمدة الطالب،  .430
-مكة املكرمة–عبداهلل بن عبدالرمحن البسام، مكتبة النهضة احلديرية / ، الشي،اخلالفية
 .ال يوجد: الريانية، تاري، النشر: ، الطبعة

، اإلمام برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين، املطبعة اهلداية شرح بداية املبتدي .431
 .هـ1411: ، عاماألوىل: ، الطبعة-مصر–الكربى األماية ببوالق 

مساعيل باشا البغدادي، دار الكتب إ، فنيفني وآثار املصّنهدية العارفني أمساء املؤّل .431
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-باوت–ة العلمّي
أمحـد األرنـاؤوط وتركـي    : ، خليل بن أيبك الّصفدي، حتقيقالوايف بالوفيات .434

 . هـ1310: ماألوىل، عا: ، الّطبعة-باوت–مصطفى، دار إحياء الّتراث 
كـان،  د ابـن خلّ ين أمحد بن حمّم، مشس الّدوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .433

 .م1883: عام األوىل، :بعةطال، -باوت–دار صادر ، إحسان عّباس: حتقيق
حممـد جنـدات   / ، دالوكالة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا االقتصادية املعاصرة .435

 .هـ1317: األوىل، عام: ، الطبعة-دمشق–احملمد، دار املكتيب 
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 الرسائل الجامعية: ثانياً 

، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستا يف الفقه من أحكام التابع يف العقود املالية .431
عبداجمليد بن / كلية الشريعة بالرياض جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، إعداد

 .هـ1319: العام اجلامعيعبداهلل بن موسى العمار، / د: إبراهيم بن خن ، إشراف

، حبث تكميلي لنيل دراسة فقهية مقارنة: بطاقات االئتمان واألحكام املتعلِّقة هبا .437
: درجة املاجستا مقدم لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بالرياض، إعداد

 .هـ1311: حسن الشاذيل، عام/ يوسف بن عبداهلل الشبيلي، إشراف د

، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستا تمليك يف الفقه اإلسالميالتأجري املنتهي بال .439
سلمان بن صاحل بن : مقدم لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بالرياض، إعداد

 .هـ1319: عبدالعليم بن حممد حممدين، عام/ حممد الدخيل، إشراف د

َيل لتحديد دراسة يف موقف الفقهاء من احِل: احليل الشرعية يف الفقه اإلسالمي .438
، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستا يف الفقه والتشريع من املشروع منها من سواه

تيسا / ، إعداد-فلسط –كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس 
 .هـ1310: أما عبدالعزيز رصرص، عام/ د.أ: عمران علي عمر، إشراف

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستا يف االقتصاد ، احليل الشرعية يف جمال االقتصاد .450
/ اإلسالمي من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة الاموك باألردن، إعداد

 .هـ1318: حممد جرب األلفي، عام/ د.أ: إشراق حممود اخلطيب، إشراف

، رسالة مقدمة لنيل درجة دراسة فقهية: املتاجرة باهلامش يف األسواق املالية .451
املاجستا يف الفقه من كلية الشريعة بالرياض جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

حممد / عبداهلل بن حممد العمراين ود/ د: ياسر بن إبراهيم اخلضاي، إشراف/ إعداد
 .هـ1318 -1319: بن إبراهيم السحيباين، العام اجلامعي

رسالة مقدمة لنيل درجة  ،املماطلة يف الديون، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية .451
الدكتوراه يف الفقه من كلية الشريعة بالرياض جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
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عبدالعزيز بن زيد الرومي، / د.أ: سلمان بن صاحل بن حممد الدخيل، إشراف/ إعداد
 .هـ1313-1315

 
  المقاالت والبحوث وأوراق العمل :ثالثاً 

عبداجلبار السبهاين، مقال منشور على صفحة الدكتور  /د.، أآثار التمويل الربوي .454
 :الشخصية يف موقع جامعة الاموك األردنية، على الرابط اآليت

http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=7490a7ab-b127-4408-817f-1a8e6dd0b408 

نزيه كمال محاد، حبث مقدم للملتقى الفقهي الرابع / ، دإجارة العني ملن باعها .453
الذي نظمته شركة الراجحي املصرفية لالستريمار، والذي ُعقد يف الرياض يف الفترة 

 .هـ14-13/10/1313

 .-حبث غا منشور-ي عبداهلل بن ناصر السلم/ ، داإلجارة املنتهية بالتمليك .455

بن عريمـان   بدالرمحنع/ د ،صورها، حكمها، تكييفها: جبزٍء من العمل اإلجارة .451
 (.111 – 184) :، ص1318 حمرم ،47: العدد، العدلاجللعود، جملة 

، دراسة فقهية مقارنة( اإلجارة املنتهية بالتمليك)اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة  .457
الرياين عشر، : علي حمي الدين القره داغي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد/ د.أ

 .هـ1311: األول، عام: اجلزء

جملة البحوث الفقهية املعاصرة، ، ععبداهلل بن سليمان بن مني، أحكام بيوع الدين .459
 (.117 – 131) :، صهـ1318احلجة  ذو -شوال، 31: ددعال

سامي السويلم وآخرون، حقيبة تدريبية / ، دأساسيات العمل املصريف اإلسالمي .458
مذكرة غا -ة ملركز التدريب التابع لشركة الراجحي املصرفية لالستريمار ُمَعدَّ

 .-مطبوعة

أمحد علي / ، دأساليب متويل البنوك اإلسالمية لالحتياجات النقدية الطارئة .410
عبداهلل، ورقة عمل مقدمة لربنامج حماضرات علماء الشريعة الذي ينظمه املعهد 

 -هـ 1313اإلسالمي للتنمية، شعبان  اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
 .-مذكرة غا مطبوعة-م 1004أكتوبر 

http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=7490a7ab-b127-4408-817f-1a8e6dd0b408
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1Y2125C53N609.319719&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%8A&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1Y2125C53N609.319719&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20/&term=%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20/%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%20.&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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، الشي، مصطفى كمال التارزي، جملة االستصناع واملقاوالت يف العصر احلاضر .411
 .هـ1311: الرياين، عام: السابع، اجلزء: جممع الفقه اإلسالمي، العدد

، االقتصادية تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره يف تنشي  احلركة: االستصناع .411
الرياين، : السابع، اجلزء: سعود بن مسعد الريبي ، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد/ د

 .هـ1311: عام

جامعـة امللـك   –علوم اإلدارية الحممد حسن اجلرب، جملة / د ،لتجارياالمتياز ا .414
 .م1891: ، عام11: ددعال ،-سعود

، أسيد أديب بدائل البطاقة ذات االئتمان املتجدِّد يف تطبيقات املؤسسات املالية .413
 -هـ 1317الريامن، الصادر يف رمضان : الكيالين، حبث يف حولية الربكة، يف عددها

 .م1001سبتمرب 

، ورقة الكيالينحممد ، أسيد البدائل الشرعية لتداول الديون التداول السلعي .415
عمل ُقدِّمت للمؤمتر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي نظمته 

-4هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين، خالل الفترة 
  .م3/10/1003
، عبدالستار القطان، ورقة عمل ُقدِّمت للمؤمتر عة لتداول الديونالبدائل املشرو .411

الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي نظمته هيئة احملاسبة 
  .م3/10/1003-4واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين، خالل الفترة 

الرابع، : الفقه اإلسالمي، العددحممد سليمان األشقر، جملة جممع / ، دبدل اخللو .417
 .هـ1309: الريالث، عام: اجلزء

: الرابع، اجلزء: وهبة الزحيلي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد/ ، دبدل اخللو .419
 .هـ1309: الريالث، عام

والتكييف الشرعي املعمول به يف بيت التمويل  بطاقات االئتمان املصرفية .418
، جملة جممع الفقه ية بيت التمويل الكوي مركز تطوير اخلدمة املصرف، الكوييت

 .هـ1311: األول، عام: السابع، اجلزء: اإلسالمي، العدد

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1Y2125C53N609.319719&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20:%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20-%202%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20:%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20-%202%20/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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، جملة عبدالستار أبوغدة/ دبطاقات االئتمان تصوُّرها واحلكم الشرعي عليها،  .470
 .هـ1311: الريالث، عام: الرياين عشر، اجلزء: جممع الفقه اإلسالمي، العدد

، جملة جممع حممد علي القري/ ، دذات األقساط طاةبطاقات االئتمان غري املغ .471
 .هـ1315: الريالث، عام: اخلامس عشر، اجلزء: الفقه اإلسالمي، العدد

، جملة جممع الفقه اإلسالمي، حممد علي القري/ ، دبطاقات االئتمان غري املغطاة .471
 .هـ1311: الريالث، عام: الرياين عشر، اجلزء: العدد

عبدالرمحن بن صاحل األطرم، جملة جممع / ، دالبدائل، التكييف وبطاقات االئتمان .474
 .هـ1315: الريالث، عام: اخلامس عشر، اجلزء: الفقه اإلسالمي، العدد

: ، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العددحممد علي القري/ ، دبطاقات االئتمان .473
 .هـ1311: األول، عام: السابع، اجلزء

: ين، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد، الشي، حممد تقي العريمابيع احلقوق اجملردة .475
 .هـ1308: الريالث، عام: اخلامس، اجلزء

أبو عمر دبيان بن حممد بيع ما ليس عند البائع وتطبيقاته القدمية واملعاصرة،  .471
 .-مذكرة غا مطبوعة-الدبيان، 

، حبث قانوين منشور عبداخلالقسعيد / د.، أللتمويل أبعاده وتقنياته ةالتأجري كأدا .477
 .www.tashreaat.com: وقع البوابة القانونيةيف م

حممد علي القري، حبث مقدَّم لدورة اجملمع الفقهي اإلسالمي / ، دجتارة اهلامش .479
 .هـ1311: التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته الريامنة عشرة املنعقدة يف عام

/ د، (الريبو)السعودية يف جمال اتفاقيات إعادة الشراء  جتربة اململكة العربية .478
، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر العواد بن عبداهلل وصاحل ،اجلربين بن عبدالرمحن جربين

 .م13/5/1001-14، -أبوظيب–صندوق النقد العريب 

الصديق حممد أم  / د.، أتعقيب على حبث السلم بسعر السوق يوم التسليم .490
قدمة للملتقى الفقهي الرياين الذي نظمته شركة الراجحي الضرير، ورقة عمل م

  .هـ11/7/1314املصرفية لالستريمار يف الرياض، 

http://www.tashreaat.com/
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علي حميي الدين القره / د.، أتعقيب على حبث السلم بسعر السوق يوم التسليم .491
داغي، ورقة عمل مقدمة للملتقى الفقهي الرياين الذي نظمته شركة الراجحي املصرفية 

  .هـ11/7/1314رياض، لالستريمار يف ال
عبداهلل بن موسى / ، دتعقيب على حبث السلم بسعر السوق يوم التسليم .491

العمار، ورقة عمل مقدمة للملتقى الفقهي الرياين الذي نظمته شركة الراجحي املصرفية 
  .هـ11/7/1314لالستريمار يف الرياض، 

قة عمل نزيه محاد، ور/ ، دتعقيب على حبث السلم بسعر السوق يوم التسليم .494
مقدمة للملتقى الفقهي الرياين الذي نظمته شركة الراجحي املصرفية لالستريمار يف 

  .هـ11/7/1314الرياض، 
صاحل بن عبداهلل اللحيدان، ورقة عمل / ، دتعقيب على حبث املراحبة بربٍح متغيِّر .493

مقدمة للملتقى الرياين للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البالد يف الرياض، 
 .هـ18/11/1340

حممد بن علي القري، ورقة عمل مقدمة / ، دتعقيب على حبث املراحبة بربٍح متغيِّر .495
للملتقى الرياين للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البالد يف الرياض، 

 .هـ18/11/1340

عبدالستار أبوغدة، ورقة عمل مقدمة / ، دتعقيب متدبر على املراحبة بربٍح متغيِّر .491
الشرعية الذي نظمه بنك البالد يف الرياض،  للملتقى الرياين للهيئات

 .هـ18/11/1340

السـلمي،   ناصرعبداهلل بن / د ،التغرير يف املضاربات يف بورصة األوراق املالية .497
 (.113 – 103) :، ص1340 ، حمرم31: العدل، العددجملة 

هو 0431أحدث التطورات االقتصادية "التقرير السنوي اخلامس واألربعون  .499
ارة العامة لألحباث االقتصادية واإلحصاء، مؤسسة النقد العريب ، اإلد"م2119
 .السعودي

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12213XR3N6500.327172&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20:%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%20/&term=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20:%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%20/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%AB&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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، حبث قانوين منشور يف موقع البوابة سعيد عبداخلالق /، دتوريق احلقوق املالية .498
 .www.tashreaat.com: القانونية

حس  فتحي عريمان، / ، دلقانويناملمارسة واإلطار ا: التوريق املصريف للديون .480
حبث مطبوع ضمن جمموعة حبوث وتوصيات مؤمتر أسواق األوراق املالية 

م بتنظيم وإشراف 04/1007/ 9 -1والبورصات، والذي ُعقد يف ديب خالل الفترة 
 .كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

حممد عبداملطلب بدوي، / ، دصريةالتوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة امل .481
حبث مطبوع ضمن جمموعة حبوث وتوصيات مؤمتر أسواق األوراق املالية 

م بتنظيم وإشراف 04/1007/ 9 -1والبورصات، والذي ُعقد يف ديب خالل الفترة 
 .كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

املصارف : "، مقال منشور يف موقعسامي السويلم/ ، دحقيقة التمويل اإلسالمي .481
 www.bltagi.com/files/021/055.doc: على اإلنترنت، على الرابط اآليت" اإلسالمية

نزيـه   /د.أ ،حكم الرَّب  القياسي لألجرة يف إجارة األعيان مبؤشِّر سعِر الفائدة .484
 (.43 – 8) :، صهـ1318 ، شوال30: العدل، العددكمال محاد، جملة 

إبراهيم فاضل الدبو، جملة جممع / ، أ"السرقفلية"حكم الشريعة يف بدل اخللو  .483
 .هـ1309: الريالث، عام: الرابع، اجلزء: الفقه اإلسالمي، العدد

جملة البحـوث  ، سعد بن غرير السلمي ،حكامها يف الشريعة اإلسالميةوأ احليل .485
ـ 1318 اآلخـرة مجادى  -وىلمجادى األ ،48: لعدداالفقهية املعاصرة،   :، صهـ

(131 – 109.) 

حممد علي / ، د(بيع املنافع وبيع العقود) سصائص حق االنتفاع وآثار نقله .481
القري، ورقة عمل ُقدِّمت للمؤمتر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية 

ملالية اإلسالمية يف اإلسالمية الذي نظمته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات ا
  .م15/01/1007-13البحرين، خالل الفترة 

http://www.tashreaat.com/
http://www.bltagi.com/files/021/055.doc
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12213XR3N6500.327172&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20:%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%20/&term=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20:%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%20/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%AB&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=G22134L4286E0.333159&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20/%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%20.&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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حبث غا - حممد البلتاجي/ ، ددراسة حتليلية لواقع السوق املصريف السعودي .487
 .-منشور

خالد بن زيد الوذينـاين، جملـة    /د ،رهن األسهم وأحكامه يف الفقه اإلسالمي .489
 (.111 – 97) :، صهـ1311 ، شوال19: العدل، العدد

جـاين  يالت ،وحماسبية نظرة مالية :السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر .488
 ،11 :لـد اجمل ،(االقتصاد اإلسـالمي ) جملة جامعة امللك عبدالعزيز، محدأ عبدالقادر
 (.111 – 11) :ص هـ،1310

ة الشرعية، حبث ُمَعد للملتقى الفقهي ، أمانة اهليئالسلم بسعر السوق يوم التسليم .300
  .هـ11/7/1314الرياين الذي نظمته شركة الراجحي املصرفية لالستريمار يف الرياض، 

إبراهيم / حس  بن عبدالعزيز آل الشي،، والشي،/ ، الشي،السلم بسعر السوق .301
 .يبن عبداهلل اجلربوع، حبث غا منشور مَقدَّم ألمانة اهليئة الشرعية مبصرف الراجح

جملة البحوث ، عبدامللك عبدالعلي كاموي ،والتطبيق املصريف السلم يف الشريعة .301
 (.149 – 119) :، ص1318احلجة  ذو -شوال، 31: العددالفقهية املعاصرة، 

الصديق حممد األم  الضرير، جملة جممع الفقه / ، دالسلم وتطبيقاته املعاصرة .304
 .هـ1317: ، عاماألول: التاسع، اجلزء: اإلسالمي، العدد

: نزيه محاد، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد/ ، دالسلم وتطبيقاته املعاصرة .303
 .هـ1317األول، العام : التاسع، اجلزء

دراسة فقهية اقتصادية "وتطبيقاهتا املعاصرة ( التوريق)الصكوك اإلسالمية  .305
اإلسالمي التابع علي حميي الدين القره داغي، حبث مقدم جملمع الفقه / د.، أ"تطبيقية

خالل إمارة الشارقة  التاسعة عشرة املنعقدة يف: ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته
 .هـ5/5/1340-1الفترة 

أختر زي  / ، دوتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا( التوريق)الصكوك اإلسالمية  .301
: يف دورته عبدالعزيز، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

 .هـ5/5/1340-1خالل الفترة إمارة الشارقة  التاسعة عشرة املنعقدة يف

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12213XR3N6500.327172&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20:%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%20/&term=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20:%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%20/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%AB&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1Y2125C53N609.319719&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20:%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9&term=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20:%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1Y2125C53N609.319719&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20:%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9&term=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20:%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=12J12556E21M6.319004&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20/%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%20.&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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عبد الباري / ، دوتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا( التوريق)الصكوك اإلسالمية  .307
: مشعل، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته

 .هـ5/5/1340-1خالل الفترة لشارقة إمارة ا التاسعة عشرة املنعقدة يف

فؤاد حممد أمحد / ، دوتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا( التوريق)الصكوك اإلسالمية  .309
: حميسن، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته

 .هـ5/5/1340-1خالل الفترة إمارة الشارقة  التاسعة عشرة املنعقدة يف

حممد عبداحلليم / ، دوتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا( التوريق)ك اإلسالمية الصكو .308
: عمر، حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته

 .هـ5/5/1340-1خالل الفترة  إمارة الشارقة التاسعة عشرة املنعقدة يف

حامد بن حسن املستقبلية،  الصكوك اإلسالمية ماهيتها، مستجداهتا، التحديات .310
صحيفة االقتصادية، بالتنسيق مع اهليئة اإلسالمية  يف مقر، ورشة عمل مقدَّمة ماة

 .هـ18/01/1318، العاملية لالقتصاد والتمويل

حممد / ، دصيانة األعيان املؤجرة وتطبيقاهتا املعاصرة لدى املصارف اإلسالمية .311
هية يف قضايا اقتصادية معاصرة، دار حبوث فق: سليمان األشقر وآخرون، ضمن كتاب

 .هـ1319: األوىل، عام: ، الطبعة-األردن–النفائس 

الضواب  اليت حتكم عقد صيانة العني املؤجرة، وتبعية ذلك على املؤجر  .311
حممد سليمان األشقر، حبث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الريالرية / ، دواملستأجر

 .هـ9/11/1314-1: يف الكويت خالل الفترةلبيت التمويل الكوي ، ال  ُعقدت 
الضواب  اليت حتكم عقد صيانة العني املؤجرة، وتبعية ذلك على املؤجر  .314

حبث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الريالرية حممد عريمان شبا، / ، دواملستأجر
 .هـ9/11/1314-1: لبيت التمويل الكوي ، ال  ُعقدت يف الكويت خالل الفترة

: كمال الدين جعيط، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد/ ، الشي،تصناععقد االس .313
 .هـ1311: الرياين، عام: السابع، اجلزء
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علي حميي الدين القره داغي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، / ، دعقد االستصناع .315
 .هـ1311: الرياين، عام: السابع، اجلزء: العدد

السابع، : الفقه اإلسالمي، العددوهبة الزحيلي، جملة جممع / ، دعقد االستصناع .311
 .هـ1311: الرياين، عام: اجلزء

علي أمحد الندوي، / ، دعقد السلم بالنظر إىل سعر السوق يوم تسليم املبيع .317
 .-حبث غا منشور-هـ 1314/ 40/1

صاحل / ، معايل الشي،عقد السلم واالستصناع ودورمها يف املصرف اإلسالمي .319
قضايا معاصرة : "مل املطبوعة يف كتاب ُعنِون بـاحلصيِّن، أحد البحوث وأوراق الع

، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع "يف النقود والبنوك واملسامهة يف الشركات
 .ال يوجد: ، تاري، النشر-جدة–للبنك اإلسالمي للتنمية 

الصديق حممد الضرير، ورقة عمل / د.، أالغرر املانع من صحة املعاملة ومقداره .318
للمؤمتر الرابع للهيئات الشرعية الذي نظمته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  ُقدِّمت

  .هـ10/9/1315-18املالية اإلسالمية يف البحرين، خالل الفترة 

علي حميي الدين / د.، أقاعدة التبعية يف العقود وأثرها يف الترسصات الشرعية .310
ؤمتر الفقهي األول القره داغي، حبث مطبوع ضمن جمموعة حبوث وتوصيات امل

/ 11-11للمؤسسات املالية اإلسالمية، والذي ُعقد يف الكويت خالل الفترة 
 .م بتنظيم شركة دار االستريمار وشركة أعيان لإلجارة وغاها11/1001

كمـال   نزيه/ د.أ ،قلب الدَّْين واألحكام الفقهية املتعلِّقة به يف الفقه اإلسالمي .311
 (.71 – 37) :، ص1317رجب  ،41: العدد، العدلمحاد، جملة 

لة جامعة امللك عبـدالعزيز  رفيق يونس املصري، جم/ ، دماهية املصرف اإلسالمي .311
 . هـ1319العاشر، : ، اجمللد(االقتصاد اإلسالمي)

شوقي أمحد دنيا، حبث مقدَّم لدورة اجملمع الفقهي اإلسالمي / ، داملتاجرة باهلامش .314
 .هـ1311: التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته الريامنة عشرة املنعقدة يف عام

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1Y2125C53N609.319719&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/&term=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20/%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%8A&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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جاسم مهلهل الياس ، حبث مطبوع ضمن أعمال / ، داملخارج الشرعية واحِلَيل .313
: الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوي ، وال  ُعقدت يف الكويت خالل الفترة

 .هـ7-11/07/1307

، خالد بن إبراهيم املخالفات الشرعية يف بطاقيت اخلري والتيسري االئتمانية .315
 www.islamtoday.com: الدعيجي، حبث منشور يف موقع اإلسالم اليوم

سامي بن إبراهيم السويلم، حبٌث مقدم للملتقى الرياين / ، داملراحبة بربٍح متغيِّر .311
 .هـ18/11/1340للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البالد يف الرياض، 

 .-حبث غا منشور-يوسف بن عبداهلل الشبيلي / ، داملراحبة بربٍح متغيِّر .317

، دراسة قانونية مقارنة: راق املاليةاملضاربة والتالعب باألسعار يف سوق األو .319
صاحل أمحد الرببري، حبث مطبوع ضمن جمموعة حبوث وتوصيات مؤمتر أسواق / د.أ

م بتنظيم 9/4/1007-1األوراق املالية والبورصات، والذي ُعقد يف ديب خالل الفترة 
 .وإشراف كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

حممد احلبيب بن اخلوجة، / ، دشرعية املعتمدة يف املعامالت املاليةمن املخارج ال .318
حبث مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوي ، وال  ُعقدت 

 .هـ11/7/1307-7: يف الكويت خالل الفترة

، تفريغ لألشرطة الصوتية احملتوية على مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم .340
الت واملناقشات العلمية يف امللتقى الفقهي الرياين الذي نظمته شركة الراجحي املداخ

  .هـ11/7/1314املصرفية لالستريمار يف الرياض 
جملة البحـوث  ، نزيه كمال محاد ،منهج الفقه اإلسالمي يف عقوبة املدين املماطل .341

 (.18 – 8) :، صهـ1314 ع األولربي-حمرم ،13: رة، العددالفقهية املعاص
سامي السويلم، شركة الراجحي املصرفية لالستريمار / ، دوقفات يف قضية التأمني .341
 .-حبث غا مطبوع-هـ 1314، رجب -الرياض–
 راجع األجنبيةالم :رابعاً 

 

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=G22134L4286E0.333159&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%20/&term=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%20/%20%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%20.&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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 119 ................................. يف التعريف بعقود التمويل باهلامش متهيد
 119 .................................... تعريف التمويل باهلامش: املطلب األول
 140..........................مراحل تنفيذ عقود التمويل باهلامش: املطلب الرياين
 149 ............................. فوائد التمويل باهلامش ومزاياه: املطلب الريالث
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 149 ........................ وائد التمويل باهلامش من جهة املستريمرف: أواًل
 149 ....................... فوائد التمويل باهلامش من جهة السِّمَسار: ثانيًا
 148 ......... اه على االقتصاد بشكٍل عاّمفوائد التمويل باهلامش ومزاي: ثالريًا

 131 .............................. اآلثار السلبية للتمويل باهلامش: املطلب الرابع
 Islamic Margin .. 135التعريف بعقد متويل االستثمار باألسهم  :املبحث األول

 139 .............................................. :توصيف املنتج حملَّ الدراسة
 151 ........................ حكم عقد متويل االستثمار باألسهم :املبحث الثاين
 153 ... مكاَنه رهنًا مثِنه اشتراط مع ،املرهِتن بإذن للرَّهن الراهِن بيِع حكم :املطلب األول

 153 .................................... عالقة املسألة باملنتج حمل الدراسة
 153 ........................................... عرض اخلالف والترجيح

 157 ......................................حكم الزيادة يف الرَّهن: املطلب الرياين
 157 ..................................................... تصوير املسألة

 157 .................................... عالقة املسألة باملنتج حمل الدراسة
 157 ........................................... عرض اخلالف والترجيح

 111 ................................ حكم الزيادة يف ديِن الرَّهن: املطلب الريالث
 111 ..................................................... تصوير املسألة

 111 .................................... قة املسألة باملنتج حمل الدراسةعال
 111 ........................................... عرض اخلالف والترجيح

 117 ............ حكم بيِع املرهتِن الرَّهَن بإذن الراهن الستيفاء دينه: املطلب الرابع
 117 .................................... عالقة املسألة باملنتج حمل الدراسة

 117 ........................................... عرض اخلالف والترجيح
 171 ..... حكم عقد متويل االستريمار باألسهم يف صورته املتكاملة: املطلب اخلامس
 177 ....... دراسة تطبيقية ألحد عقود متويل االستثمار باألسهم :املبحث الثالث
 177 .................................. تصوير املنتج حمل الدراسة: املطلب األول
 190 ...................................... احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الرياين
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 191 ..................... الغير على المؤجلة المديونيات شراء :الثالث الفصل

 194 .............. التعريف بشراء املديونيات املؤجلة على الغري :املبحث األول
 199 ......... أبرز بدائل شراء املديونيات املؤجلة على الغا يف املصارف اإلسالمية

 198 ................... شراء املديونيات املؤجَّلة بِسَلع حاضرة: املنتج األول
 181 ... إنشاء ديٍن جديٍد للعميل مع اشتراط سداده الدَّيَن األوَّل: املنتج الرياين
 183 ................... نيات املؤجلة على الغريحكم شراء املديو :املبحث الثاين
 183 .......... "شراء املديونيات املؤجَّلة بِسَلع حاضرة"حكم منتج : املطلب األول
ٍن جديٍد للعميل مع اشتراط سداده الدَّيَن إنشاء دي"حكم منتج : املطلب الرياين

 188 ................................................................. "األوَّل
 103 . الغري على املؤجلة املديونيات شراء عقود ألحد تطبيقية دراسة :املبحث الثالث
 103 ............................................ توصيف املنتج: املطلب األول
 107 ...................................... احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الرياين

 
 109 ............ العقود املستجدة يف التمويل باإلجارة :الباب الثاني

 

 108 ............................... باإلجارة التمويل بعقود التعريف في تمهيد

 110 ......................................................... تعريف اإلجارة
 111 .................................................... مزايا التمويل بالتأجا

 113 .............................................. أبرز عقود التمويل باإلجارة
 113 ............................. التمويل من خالل عقد التأجا التشغيلي: أواًل
 113 ................. التمويل من خالل عقد التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك: ثانيًا
 113 .................................. التمويل من خالل صكوك اإلجارة: ثالريًا

 

 117 ............. متغيرة بأجرة بالتمليك بوعد المقترن التأجير :األول الفصل
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 119 ...... التعريف بالتأجري املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغرية :املبحث األول
 118 ..................... التعريف بالتأجا املقترن بوعد بالتمليك: املطلب األول
 111 .................................... التعريف باألجرة املتغاة: املطلب الرياين
 111 .......... ةحكم التأجري املقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغري :املبحث الثاين
 111 .........................حكم التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك: املطلب األول
 141 ....................................... حكم األجرة املتغاة: املطلب الرياين
يف صيغته " التأجا املقترن بوعٍد بالتمليك بأجرة متغاة"حكم : املطلب الريالث

 144 ................................................................. الكاملة
د التأجري املقترن بوعد بالتمليك بأجرة دراسة تطبيقية ألحد عقو :املبحث الثالث

 145 .................................................................. متغرية
 145 ............................................ توصيف العقد: املطلب األول
 141 .... امللحق به" عالوعد بالبي"مقتطفات من نصوص العقد، ومنوذج : أواًل
 149 ...................................... هيكلة العقد وآلية تنفيذه: ثانيًا

 130 ....................................... احلكم الشَّرعي للعقد: املطلب الرياين
 

بالتمليك بوعدٍ  مقترناا  ًا تأجيرا المؤجرة األعيان محافع شراء :الثاني الفصل

............................................................................. 131 

عريف بشراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجريًا مقترنًا بوعد الت :املبحث األول
 134 ............................................................... بالتمليك

 Factoring" ............... 133"التعريف بشراء احلقوق التجارية : املطلب األول
 Factoring" ..................... 131"صوير عقد شراء احلقوق التجارية ت

 Factoring" ..................... 137"أنواع عقود شراء احلقوق التجارية 
 139 ................. ومزاياه" Factoring"فوائد عقد بيع احلقوق التجارية 

 138 .................................................... تعريف التوريق
 151 .................................................... تصوير التوريق
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 151 ............................................... توريق وفوائدهمزايا ال
 153 .......................................... حجم التوريق يف األسواق

 155 . بالتمليك بوعٍد مقترنًا تأجاًا املؤجرة األعيان حمافظ شراء تعريف :املطلب الريالث
 151 ..... "شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك"تصوير 
حمافظ األعيان املؤجرة تأجريًا مقترنًا بوعد بالتمليكحكم شراء  :املبحث الثاين

 ....................................................................... 158 
 110 .................................. حكُم بيِع األعياِن امُلؤَجرة: املطلب األول

 110 .................................... الدراسة عالقة املسألة باملنتج حمل
 110 ................................................... حترير حمل النزاع

 110 ........................................... عرض اخلالف والترجيح
حكم اشتراط مشتري الع  املؤجرة استحَقاَقُه األجرَة املؤجلة الواجبة : الرياين املطلب

 115 ......................................................... يف ذمِة املستأجر
 115 ..................................................... تصوير املسألة
 115 .................................... باملنتج حمل الدراسة عالقة املسألة

 115 ........................................... عرض اخلالف والترجيح
 174 ....................... حكُم الشروط املخالفة ملقتضى العقد: املطلب الريالث

 174 .......................... تصوير املسألة وعالقتها باملنتج حمل الدراسة
 174 ........................................... عرض اخلالف والترجيح

شراء حمافظ األعيان املؤجرة تأجاًا مقترنًا بوعد "منتج حكم : املطلب الرابع
 194 ...................................... يف صورته املركبة الشَّاملة" بالتمليك

رة تأجريًا دراسة تطبيقية ألحد عقود شراء حمافظ األعيان املؤج :املبحث الثالث
 197 ................................................... مقترنًا بوعد بالتمليك

 197 .................................. تصوير املنتج حمل الدراسة: املطلب األول
 197 ........................... عرض العقود ال  اشتمل عليها املنتج: أواًل

 199. "عقُد بيِع سياراٍت مؤجرٍة تأجاًا مقترنًا بوعٍد بالتمليك" :العقد األول
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 198 .... "جرةعقُد اإلشراِف على عقود التأجا وحتصيل األ: "العقد الرياين
 180 ........................ هيكلة املنتج، واملراحل اإلجرائية لتنفيذه: ثانياًً

 181 ...................................... احلكم الشرعي للمنتج: املطلب الرياين
 

 183 .................................. المعنوية الحقو  صكوك :الثالث الفصل

 185 ......................... التعريف بصكوك احلقوق املعنوية :املبحث األول
 185 ........................................ التعريف بالصكوك: املطلب األول

 185 ....................................... ماهية الصكوك: الفرع األول
 185 ............................................... تعريف التصكيك
 181 ................................................ تعريف الصكوك

 181 .............................. والسندات الصكوك ب  االتفاق أوجه
 181 ........................... والسندات الصكوك ب  االختالف أوجه
 187 ..................................... واألسهم الصكوك ب  الفروق
 ISLAMIC) عةاجملمَّ اإلسالمية التمويل وعقود الصكوك ب  العالقة

SYNDICATION FINANCING CONTRACTS) ..................... 189 
 400 ............................ خصائص الصكوك ومزاياها: الفرع الرياين

 400 ................. ط الشرعيةكوهنا ورقة مالية منضبطة بالضواب: أواًل
 400 ...................................... كوهنا بدياًل للسندات: ثانيًا
 401 ...... (اجلهة املتموِّلة)مزايا الصكوك من جهة مصِدر الصكوك : ثالريًا
 404 ............. "حامل الصك"مزايا الصكوك من جهة املستريمر : رابعًا

 403 ............................. أبرز مستجدات الصكوك: الفرع الريالث
 403 ...................................... .التوسع الكمي يف اإلصدار
 403 ..................................... .التوسع اجلغرايف يف اإلصدار

 405 ............................ .التطور النوعي يف إصدارات الصكوك
 405 ................................. .نشوء أسواق ثانوية عدة لتداوهلا
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 401 ....... .ها، وتأسيس صناديق لالستريمار فيإطالق مؤشرات للصكوك
 407 ............. إصدار مجلة من األنظمة والتشريعات املنظِّمة للتصكيك

 407 ................................... التعريف باحلقوق املعنوية: املطلب الرياين
 414 ......... بصكوك احلقوق املعنوية باعتباره َعَلمًا وَلَقبًا التعريف: املطلب الريالث
 305 ............................ حكم صكوك احلقوق املعنوية :املبحث الثاين

 419 ..................................... :حكم تداول صكوك احلقوق املعنوية
 411 .... دراسة تطبيقية ألحد إصدارات صكوك احلقوق املعنوية :املبحث الثالث

 411 .......................................................... وقفات مع اإلصدار

 411 ............................................................ :اإلصدار يف أرقام

 414 ......................................................... شرح هيكلة اإلصدار

 414 ............................................ :أطراف التعاقد إمجااًل: أوالًً

 414 ........................................ :توصيف خطوات اهليكلة: ثانيًا

 418 ................................................... :الدراسة الشرعية لإلصدار

 
 451 . االئتمان ببطاقات التمويل يف املستجدة العقود :الباب الثالث

 

 451 ...................................... الئتمان ببطاقات يفالتعر في تمهيد

 455 ................................................. تعريف بطاقات االئتمان
 455 ...................... تعريف بطاقات االئتمان باعتبارها مركَّبًا إضافيًا: أواًل
 459 ......................... تعريف بطاقات االئتمان باعتبارها عَلمًا ولقبًا: ثانيًا

 410 .................................................. أنواع بطاقات االئتمان
 410 ................. (Charge Card)بطاقات االئتمان غا امُلدار : النوع األول
 411 ....................... (Credit Card)بطاقات االئتمان امُلدار : النوع الرياين

 

 411 .... "المدار الئتمان" المتجدد الدين ذات التقسيط بطاقات :لاألو الفصل
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 414 ............ التعريف ببطاقات التقسي  ذات الدَّين املتجدد :املبحث األول
 413 .................................................... :تصوير عمل البطاقة

 417 ................ حكم بطاقات التقسي  ذات الدين املتجدد :املبحث الثاين
 475 . الدين املتجدد ذات التقسي  بطاقات إلحدى تطبيقية دراسة :املبحث الثالث
 475 ........................................... توصيف البطاقة: املطلب األول
 475 .... "شروط وأحكام اتفاقية إصدار البطاقة"مقتطفات من نصوص : أواًل
 479 ..................................... هيكلة البطاقِة وآلية عملها: ثانيًا

 491 ..................................... احلكم الشَّرعي للبطاقة: املطلب الرياين
 

 495 ...................... الثابتة الرسوم ذات التقسيط بطاقات :الثاني الفصل

 491 ............ التعريف ببطاقات التقسي  ذات الرسوم الثابتة :املبحث األول
 497 .................................................... :تصوير عمل البطاقة

 498 ................ حكم بطاقات التقسي  ذات الرسوم الثابتة :املبحث الثاين
 487 ..الثابتة الرسوم ذات ي التقس بطاقات إلحدى تطبيقية دراسة :املبحث الثالث
 487 ........................................... توصيف البطاقة: املطلب األول
 300 ..................................... احلكم الشَّرعي للبطاقة: املطلب الرياين
 300 ...................................................... الرسوم: أواًل
 301 ...........................:غرامات تأخا سداد مديونيَّة البطاقة: ثانيًا

 
 

مة المديونية ذات التقسيط بطاقات :الثالث الفصل  305 ................... المقدَّ

 301 ........... التعريف ببطاقات التقسي  ذات املديونية املقدَّمة :املبحث األول
 307 ................................................ توصيف آلية عمل البطاقة

 310 ............... حكم بطاقات التقسي  ذات املديونية املقدمة :املبحث الثاين
 310 ................... مرحلة إنشاِء املديونية وتنفيذ عقِد التَّمويل: املرحلة األوىل
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 311 ......................... مرحلة استريماِر غطاء البطاقِة النقدي: املرحلة الريانية
 311 .............................. مرحلة استخداِم العميِل للبطاقة: املرحلة الريالرية

 313 .................................... :خالصة رأي الباحث يف حكِم البطاقة
 311 املقدَّمة املديونية ذات التقسي  بطاقات إلحدى تطبيقية دراسة :لثاملبحث الثا
 311 ........................................... توصيف البطاقة: املطلب األول
 311 ................. "شروط وأحكام البطاقة"مقتطفات من نصوص : أواًل
 318 ..................................... هيكلة البطاقِة وآلية عملها: ثانيًا

 
العقود املستجدة يف السلم واالستصناع والقروض  :الباب الرابع

 314 .................................................................. املتبادلة
 

 313 ............... المتبادلة والقرو  والستصنال بالسلم التعريف فيتمهيد

 315 ......................................... التعريف بالّسَلم: املبحث األول
 315 .............................................. حقيقة السََّلم: املطلب األول
 315 ............................................. السلم يف اللغة: أواًل
 315 ....................................... السلم يف االصطالح: ثانيًا
 317 ............................................ مشروعية السََّلم: املطلب الرياين
 318 .......................... أركان عقد السََّلم وشروط صحته: املطلب الريالث

 
 341..................................... التعريف باالستصناع: املبحث الثاين
 345 ......................................... حقيقة االستصناع: املطلب األول
 345 ........................................ االستصناع يف اللغة: أواًل
 345 .................................. االستصناع يف االصطالح: ثانيًا
 349 ................................. ته بالعقوداالستصناع وعالق: املطلب الرياين

 349 .................................... االستصناع والسلم: الفرع األول
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 349 ....................................... أوجه االتفاق بينهما: أواًل
 348 ....................................... أوجه االفتراق بينهما: ثانيًا

 348 ...................................االستصناع واإلجارة: الفرع الرياين
 330 .............................. االستصناع والبيع املطلق: الفرع الريالث

 330 ......................................... حكم االستصناع: املطلب الريالث
 334 ............................أركان عقد االستصناع وشروطه: املطلب الرابع
 335 ............................... التعريف بالقروض املتبادلة: املبحث الثالث
 335 ............... تعريف القروض املتبادلة باعتباره مركبًا إضافيًا: املطلب األول

 335 ..................................................  :رض يف اللغةالق
 331 .............................................. يف االصطالح القرض

 331 .................................................... املتباَدلة يف اللغة
 337 .................. تعريف القروض املتبادلة باعتباره َعَلمًا وَلَقبًا: املطلب الرياين
 337 ............ تطبيقات القروض املتبادلة يف املصارف اإلسالمية: املطلب الريالث

 

 350 .............. التسليم يوم السو  بسعر والستصنال السلم :األول الفصل

 351 .... مالتعريف بالسلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسلي :املبحث األول
 351 ........ مزايا التمويل بعقدي السلم واالستصناع وخصائصهما: املطلب األول
 351 اإلسالمي حجم عقدي السلم واالستصناع ضمن عقود التمويل: املطلب الرياين
 313 ........ "السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم"ماهية : املطلب الريالث

 313 .................. تعريف السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم
 313 ..................................................... شرح التعريف
 317 ..................................................... تصوير املسألة

 318 .. العلم أهل كتب يف التسليم يوم السوق بسعر صناعواالست السلم :املطلب الرابع
 394 ........ حكم السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم: املبحث الثاين
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دراسة تطبيقية على السلم واالستصناع بسعر السوق يوم  :املبحث الثالث
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